
البرهانى المحيط

مإترددون هذا في الله: أصحابنا رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي قال
إليها الماء إجراء المستأجر على وقالوا: تيسر زيادة، هذه يعدون بعضهم
يوجد لم لنه زيادة؛ هذه يعدون ل وبعضهم زيادة، ذلك فكان فيها العمل ويسهل

لجاز بهذا الزيادة تطيب أن جاز ولو بزيادة وليس نقصان وذلك التراب، رفع إل
ًا وأعطاها دابة استأجر يقال: إذا أن مإما ذلك لن الزيادة؛ له تطيب أنه شعير

بذلك الزيادة تطيب ل هذا ومإع بها العمل المستأجر على ويتيسر قوتها في يزيد
بالتفاق.

ًا استأجر لو مإا نظير وهو التراب فرفع التراب مإن فيها لما زراعتها يمكن ل أرض
الفعل هذا بسبب تيسر وإن الفضل له يطيب ل فإنه استأجر مإما بأكثر أجر ثم

ًا عنده مإن يزد لما لكن الزراعة، كذا الزيادة طيبة ذلك يوجب لم نقص بل شيئ
هاهنا.
واحدة، صفقة بيتين الرجل استأجر يوسف: إذا أبي بشر» عن «نوادر وفي
ًا أحدهما في وزاد ًا أحدهما مإن وأصلح النسخ بعض وفي شيئ أن له شيئ

أن له ليس مإتفرقة الصفقة كانت ولو استأجرهما، مإما بأكثر يؤاجرهما
لنه يجوز، ل آجره مإن الدار المستأجر أجر وإذا استأجرهما مإما بأكثر يؤاجرهما

ًا الواحد الشخص يصير جاز لو ًا مإملك واحد. شيء في ومإتملك
في والعقد حدوثها حسب على للمستأجر مإملوكة تصير إنما المنافع بيانه: أن

مإن المستأجر فيصير المنافع حدوث حسب على انعقاده يتجدد الملك حق
ًا الجر ًا مإتملك سبيل ول له وجه ل مإما وهذا تلك في حدثت مإنفعة لكل ومإملك
تصح، لم الثانية أن مإع الثانية الجارة بهذه الولى الجارة تنفسخ وهل إليه،

قالوا: تنفسخ.  بعضهم فيه المشايخ اختلف

الثاني لن غلط؛ الله: هذا رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ قال
ل أنه على وعامإتهم الصحيح، رفع على يقدر ل والفاسد صحيح والول فاسد

المستأجر مإن المستأجر الول الجر قبض إذا ولكن بالثانية، الولى تنفسخ
الثانية ) لن4ب20( الولى؛ الجارة تنتهي الولى الجارة انتهت حتى الول

يقع الحدوث حسب وعلى فساعة ساعة تحدث المنافع لن ولكن؛ لهما فاسخة
ًا المستأجر مإن الجر استأجرها فإذا المستأجر، إلى التسليم مإنه واستردها ثاني

انتهت حتى ذلك على دامإا فإذا المستأجر، إلى يحدث مإا تسليم عن يمنعه فذاك
عليه، المعقود استيفاء مإن المستأجر تمكن غير مإن المدة انتهت فقد المدة

استرد لو المدة بعض مإضي بعد أن حتى ضرورة الولى الجارة فتنفسخ
ًا، الول الجر مإن المستأجر الول المستأجر فله الشهر بقية يسكنه وأن دار

مإن بقي مإا وقدر المنفعة مإن تلف مإا قدر في انفسخ إنما الول العقد لن ذلك؛
الول الجر أخذ إذا الجرة حكم هذا على وكذلك حاله على هو المنفعة

انتهت حتى ذلك على ودام الجارة، هذه بحكم الول المستأجر مإن المستأجر
الول المستأجر فعلى مإنه يقبضه لم وإن الول المستأجر على فالجر المدة،
الجر.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
مإزارعة أرضه دفع إذا المزارعة كتاب في الله: ذكر رحمه الليث أبو الفقيه قال
والولى باطلة الثانية فالمزارعة المزارع مإن مإزارعة أخذها الرض رب إن ثم



ل المالك مإن المستأجر أعاد المستأجر أن ولو الجارة، في كذا حالها على
المشايخ. بين خلفا بل الجر عنه يسقط

ًا استأجر الله: رجل رحمهما مإحمد عن «المنتقى»: إبراهيم وفي رجل مإن دار
الولى. للجارة نقض فذلك مإنه أعارها أو صاحبها مإن أجرها المستأجر إن ثم

ًا استأجر ولو رب قبل مإن البذر كان إن مإزارعة صاحبها إلى دفعها ثم أرض
جاز.  المستأجر قبل مإن البذر كان وإن مإناقضة، وهذه يجز لم الرض

الثانية للجارة جواز ل أنه على بناء والعارة الجارة فصل في الكلم أمإا
ًا الثاني العقد على إقدامإها فيتضمن الولى الجارة فسخ بعد إل والعارية فسخ

فهو الرض رب قبل مإن كان إذا البذر فلن المزارعة؛ في الكلم وأمإا للول،
ًا عليه إقدامإه فيتضمن الرض مإستأجر الولى. للجارة فسخ

المستأجرة الرض دفع يجوز ل مإحمد: أنه «نوادره» عن في رستم ابن وذكر
جهة مإن أو الرض رب جهه مإن البذر كان سواء الرض رب إلى مإزارعة

جاز. الرض في ليعمل بالدراهم الرض رب استأجر ولو المستأجر،
ًا آخر مإن استأجر مإحمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي ًا أو دار وزاد أرض

ًا هذا كان مإنه أعارها أو الخر مإن أجرها ثم بناء فيها المستأجر للجارة نقص
الولى.

بناء حصة الدار رب سماعة» وعلى ابن «نوادر الجارة: في فصل في قال
على دليل المسألة وهذه الله رحمه الشهيد الحاكم الجر. قال مإن المستأجر

وحده. البناء إجارة جواز
ًا رجل مإن الفضل» استأجر «فتاوى وفي الخر مإن أجرها ثم طويلة، إجارة دار

فهو الول الخر مإن الول المستأجر أخذه ومإا الثانية الجارة تصح ل مإشاهرة
الجارة مإن الول الشهر في تنتقض الولى والجارة المال، رأس مإن مإحسوب

لن انتقاضها؛ في الله رحمه الفضل شك الول الشهر بعد فيما فأمإا الثانية،
يجب شهر بعد شهر دخل قال: كلما ثم واحد، شهر على وقعت الثانية الجارة

الثانية. الجارة انعقدت شهر دخل كلما لنه الولى؛ تنتقض أن
نظير وجعله الله، رحمه السغدي علي السلم ركن المإام القاضي قال وهكذا

ليس السلم: هذا لركن فقيل هاهنا، كذا الول يفسخ الثاني فإن باع ثم باع مإا
ينفسخ أن فجاز صحيح البيعين مإن واحد كل هناك لن باع؛ ثم باع لو مإا نظير
فأشار بالثانية الولى تنفسخ فكيف فاسدة الثانية الجارة وهاهنا بالثاني، الول
ًا العقد يقع أن يجوز أنه إلى السلم وركن وقع عقد انتقاض ويوجب فاسد

ًا. صحيح
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ل العقد فهذا بائأعه مإن القبض قبل المشترى باع إذا المشتري أن ترى فقال: أل
يوسف أبي عن صبيح بن خالد رواه مإا على الول العقد انتقاض ويوجب يصح

ظاهر في قال الرواية، لظاهر مإخالفة صبيح بن خالد ورواية الله، رحمه
البيع. بهذا الول البيع ينتقص الرواية: ل

المالك. مإن الجارة يملك المستأجر أن على تدل مإسألة الصلح كتاب في وذكر
الوصي وارث أو أجنبي مإن العبد آجر إذا بعينه عبد بغلة له وصورتها: الموصى



بالغلة له الموصى وحال المورث مإقام قائأم الوارث الدللة: أن ووجه يجوز إنه
الثاني المستأجر إن ثم رجل مإن المستأجر المستأجر أجر وإذا المستأجر كحال
أستاذه عن يحكي الله رحمه النسفي علي أبو القاضي كان المالك مإن أجره

يجوز. أنه
شمس قال مإحمد، «المنتقى»: عن في الله رحمه الشهيد الحاكم ذكر وهكذا
مإن الجارة أن مإحمد «نوادره» عن في سماعة ابن الحلواني: ذكر الئأمة

مإستأجره. آجر أو بنفسه آجر الول المستأجر كان سواء تجوز ل المالك
ثم غيره مإن المغصوب أجر إذا المشايخ. الغاصب عامإة الله: وعليه رحمه قال
أن للغاصب كان الجر مإنه وأخذ الغاصب مإن آجره الغاصب مإن المستأجر إن

لوجهين: الجر مإن إليه دفع مإا مإنه يسترد
بيع جعل كما للمغصوب، رد الغاصب مإن المستأجر إجارة أحدهما: أن

ًء المشتري ًا شرا ًا بائأعه مإن فاسد العقد الغاصب إجازة أن الثاني للمشتري رد
روينا الذي للفقه يجوز ل وأنه أجره، مإن أجر الغاصب مإن المستأجر فيصير
آجره الثاني المستأجر إن ثم غيره مإن آجر إذا المالك مإن المستأجر هذا وعلى

ًا استأجر قلنا: إذا مإا وطريقه يصح ل الول المستأجر مإن المستأجر إن ثم كرمإ
الجارة في المالك كان وجهين: إن على فهذا مإعامإلة المؤاجر إلى الكرم دفع
هو كما مإعامإلة الشجار دفع كان وإن جاز الطريقين أحد هو كما الشجار باع

غيره مإن المستأجر فآجر فاسدة إجارة استأجر وإذا يجوز ل الخر الطريق
الله.  رحمه الليث أبي الفقيه إجارات في أشار إليه جاز صحيحة إجارة

كتاب في ذكرنا مإسألة مإن الرواية واستخرج يجوز قال: ل مإن المشايخ ومإن
ويردها يسكنها أن على رجل إلى داره دفع رجل الدور إجارة باب في الجارات

ضمن الثاني سكنى مإن وانهدم رجل مإن المستأجر هذا فأجرها لها أجر ول
ًا صار لنه بالتفاق؛ الثاني تصح. لم الثانية الجارة أن إلى إشارة فهذا غاصب

ًا، سماه أنه ترى وأل الثاني، على الضمان أوجب أنه ترى أل وعامإة غاصب
هذه في برواية ليس الجارات كتاب في ذكر قالوا: ومإا يملك أنه على المشايخ
على الحرمإة يذكر لم لنه وهذا عارية؛ هو بل بإجارة ليس ذلك لن المسألة؛

إن المشورة سبيل على ذلك إنما الشرط كلمة يذكر لم لنه الشرط؛ سبيل
ًا الول فكان يفعل لم شاء وإن فعل شاء ًا ل مإستعير يملك والمستعير مإستأجر
يؤاجر. أن

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ولو الشرط سبيل على الحرمإة ذكر لو أن المستأجر، تلك في مإسألتنا وزان
الثاني، على الضمان يجب ل فاسدة إجارة الول العقد كان حتى هكذا كان

بقبض المنفعة مإلك فاسدة إجارة المستأجر لن وهذا الثاني؛ مإن الجارة وتصح
ًا غيره مإن تمليكها فيملك المستأجر ًا مإلك ًء كالمشتري صحيح ًا شرا مإلك فاسد

ًا، غيره مإن التمليك فاسدة إجارة المستأجر بأن يقول مإن قول على ثم صحيح
الثاني. ينقض أن الول كان أجر إذا صحيحة إجارة غيره مإن يؤاجر أن يملك

ًا اشترى إذا كما ًء شيئ ًا شرا إذا مإا بخلفا جائأزة إجارة غيره مإن وأجره فاسد
ًا شراء اشترى ًا غيره مإن وباعه فاسد ًا.  بيع صحيح



ّنساء بالعذار تنفسخ الجارة أن والفرق ًا وال ( ينفسخ ل مإما البيع أمإا يرفع، عذر
إن ثم مإزارعة، غيره إلى دفع أو غيره مإن أجر إذا المستأجر ) بالعذار4أ21

المشايخ اختلف الثاني؟ العقد ينفسخ هل الول العقد فسخ الول المستأجر
وأمإا فظاهر، اتحدت إذا أمإا اختلفت، أو المدة اتحدت ينفسخ أنه والصحيح فيه
في فضولي المستأجر أن تبين الولى الجارة فسخ لما فلنه اختلفت إذا

في والفضولي الول، فسخ بعد المدة وهو المدة هذه في الثاني مإن الجارة
الجازة. قبل الفسخ يملك المالية المعاوضات

ًا غيره مإن الرجل الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي إن ثم طويلة إجارة مإوضع
على يحسب لم العبد مإولى إذن بغير كان فإن الخر، عبد مإن أجره المستأجر
الجارة يفسخ أن للعبد ليس لنه مإاله؛ رأس مإن العبد مإن أخذ مإا المستأجر

الشيخ توقف فقد المولى، بإذن استأجره العبد كان إذا وأمإا المولى، إذن بغير
المولى كاستئجار المولى بإذن العبد يقال: استئجار أن والصحيح فيه، المإام

قبل. مإن فيه الكلم مإّر وقد بنفسه،
باعها ثم بدرهم شهر كل رجل مإن داره أجر الليث»: رجل أبي «فتاوى وفي
ذلك على وأتى المستأجر هذا مإن الدار أجرة يأخذ المشتري فكان آخر، مإن

داره عليه رد عليه الثمن رد إن أنه البائأع المشتري وعد كان وقد زمإان،
يحسب أن وأراد بالدرهم البائأع جاء ثم المستأجر، مإن قبض مإا عليه ويحتسب

ذلك.  مإن الجر

بمنزلة وصار مإنه إجارة ذلك كان المستأجر مإن الجر المشتري طلب قال: لما
ل الجر مإن للبائأع وليس للمشتري، الجر مإن أخذ مإا وجميع مإستقلة إجارة
ومإواضعة ذكرنا، مإا على المشتري بعقد وجب الجر لن كثير؛ ول قليل

كان وإن عليه، شيء فل وإل فحسن أنجز فإن مإنه وعد الدار رد على المشتري
الجر العقد، مإقتضى يخالف شرط لنه فاسد؛ فالبيع البيع في الشرط

سقط لو حتى الجر حق في الثانية الجارة تنعقد ل آخر رجل مإن المستأجر
الجارة لن الثاني، المستأجر إلى التسليم يلزمإه ل الول المستأجر حق

ًا صادفت والمنفعة المنفعة تصادفا حق صادفت الثانية فالجارة للول، حق
ًا ينعقد المستأجر الجر بيع فإن البيع تخالف والجارة تنعقد، فلم الغير في نافذ
ل إنما المشتري، إلى التسليم يلزمإه المستأجر حق سقط لو حتى البائأع حق
لن المستأجر؛ مإن الخذ حق للمشتري يكون ل حتى المستأجر حق في ينفذ
ًا تصر لم والرقبة الرقبة يصادفا البيع حق صادفا مإا فالبيع للمستأجر، حق

ًا فانعقد البائأع حق صادفا إنما المستأجر بتسليمه المستأجر يؤمإر ل لكن صحيح
المانع زال المستأجر حق سقط فإذا المستأجر، لحق صيانة المشتري إلى

علمه. البيع ذلك فعمل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

مإدة انقضت حتى تربص شاء إن بالخيار المسألة هذه في المشتري ثم
في ذكر هكذا التسليم ويطلب القاضي إلى المإر رفع شاء وإن المستأجر،

ًا بكونه المشتري علم إذا بينهما يفصل «الزيادات» ولم يعلم لم أو مإستأجر
مإحمد. قول وهذا

ًا بكونه المشتري علم يوسف: إذا أبي قول وعلى ذكرنا وقد يجوز ل مإستأجر
البيوع.  كتاب في المسألة



«الفتاوي» في الله رحمه الشهيد الصدر ذكر البيع هذا فسخ المستأجر أراد ولو
إلى وأحال ذلك له ليس الطحاوي رواية وفي ذلك، له الرواية ظاهر في أن

ليس «السبيجابي» إنه شرح في الحلواني الئأمة لشمس الجامإع رهن
في ذكر وهكذا السرخسي، الئأمة شمس اختيار وهو الفسخ، حق للمستأجر

شجاع، أبي المإام للسيد الجامإع رهن في الساقي شرح وفي القدوري، شرح
الفسخ حق للمستأجر رواية روايتين: في المسألة في أن السلم شيخ وذكر
الفتوى. وعليه الستحسان وهو الفسخ حق له ليس رواية وفي القياس، وهو
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أو الجارة الحكمببقاء وفي لفظ، بغير الجارة انعقاد الثامإن: في الفصل
ينافيها مإا وجود مإع انعقادها

ًا آخر مإن الرجل استأجر وإذا ًا دار الشهر أجر فعليه شهرين فسكنها شهر
غير مإن الثاني الشهر في سكن لنه أجر؛ الثاني الشهر في عليه وليس الول،
ًا فكان المالك مإن إجارة sالجارة. كتاب روايات عامإة في ذكر هكذا غاصب
ًا، الثاني الشهر في الجر عليه يجب الروايات: أنه بعض في وذكر قال أيض

مإعدة الدار تكن لم إذا مإا على مإحمول الروايات عامإة في ذكر مإشايخنا: مإا
ل الثاني الشهر في الجارة تثبت ل للستغلل مإعدة تكن لم إذا لنها للستغلل،

ًا ًا ول نص مإعدة الدار كانت إذا مإا على مإحمول الروايات بعض في ذكر ومإا عرف
لم إن الثاني، الشهر في العقد في للستغلل مإعدة كانت إذا لنها للستغلل؛

ًا يثبت ًا ثبت فقد نص ًا والثابت عرف ًا.  كالثابت عرف نص

كانت فإن عقد، غير مإن ابتداء رجل دار في الرجل سكن قلنا: إذا هذا وعن
إل الجر يجب ل للستغلل مإعدة تكن لم وإن الجر، يجب للستغلل مإعدة الدار

رضا تكون سكناه لن تقاصاه؛ مإا بعد وسكن بالجر الدار صاحب تقاصا إذا
سكن إذا الساكن، على الجر يجب إنما للستغلل المعدة قالوا: وفي بالجر،

أو عقد بتأويل سكن إذا أمإا الدللة بطريق عنه ذلك عرفا الجارة وجه على
على الجر يجب ل فيه أحدهما سكن رجلين بين حانوت أو كبيت مإلك تأويل

ًا ذلك كان وإن الساكن، للستغلل. مإعد
ًا استأجر إذا الحمام إجارة باب الله: في رحمه مإحمد وذكر فيه ليعمل حمامإ
ًا الشهر في عقد ل لنه الثاني؛ الشهر في عليه أجر فل شهرين فيه فعمل شهر

في أن عل دليل المسألة الله: هذه رحمه الحلواني الئأمة شمس قال الثاني،
للستغلل. مإعدة الدار كانت وإن العقد، بدون الجر يجب ل الدار مإسألة

ًا الحمام كان وإن الثاني، الشهر أجر الحمام في يوجب لم أنه ترى أل مإعد
الله: الجواب رحمه زاده بخواهر المعروفا السلم شيخ قال والكراء للستغلل

يكن لم إذا مإا على مإحمول الحمام في ذكر ومإا الدار في كالجواب الحمام في
ًا الحمام ثم نفسه لحاجة يبني وقد للكراء، الحمام يبني قد والنسان للكراء مإعد
ًا يؤاجره مإخالفة الحمام مإسألة تكون ل العتبار هذا وعلى أمإر، مإعارض شهر
الدار. لمسألة

بغير سكن أنه يصدق ول بأجر، نزوله يكون رجل نزل فيه «الفتاوى»: خاٌن وفي
ًا الخان أن على بناء وهذا أجر ًا يكون غالب بالجر رضا يكون فسكناه للكراء مإعد
أبو والفقيه بكر أبو والفقيه سلم بن نصر وأبو سلمه بن مإحمد يفتي كان وبه



الليث.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
صاحب عليه يتقاصا أن إل بنزوله الجر يجب يقول: ل الله رحمه نصر وكان
لن نزل؛ حين مإن ولكن الجر يجب الن يخرج ولم وأجابه تقاصاه فإذا الخان
بأجر.  كان سكناه أن على دليل التقاصي بعد إجابته

بأجر السكنى الظاهر لن الجر؛ لزوم على قالوا: الفتوى زمإاننا مإشايخ وبعض
الغصب بطريق نزل بأن صرح بأن بخلفه عرفا إذا إل الظاهر هذا اعتبار فيجب

ًا الساكن كان أو ًا والغصب بالظلم مإعروف ل الناس مإساكن في بالنزول مإشهور
فقال: رجل القول هذا يخالف مإا هذا بعد وذكر الجر يجب فل الجارة بطريق

قال: ولو المثل أجر يلزمإه مإنها واحد في وسكن إنسان جاء مإشعلة، حوانيت له
ًا كنت غير مإن الحمام دخل كمن فهو الظاهر بخلفا ادعى لنه يصدق؛ ل غاصب

يصدق. ل الغصب وجه على وقال: دخلت بالذن، الحمام صاحب له يصرح أن
ًا: مإقصرة وفي أحجار فيها ولرجل القصارون فيها يعمل «الفتاوى» أيض

فإن بشيء، الحجار صاحب يشارط ولم فيها وعمل قصار جاء مإنهم يؤاجرها
( إذا عليه أجر فل الجر وأدى عليها شاغل مإن أن عندهم المعروفا يكن لم
ًا ل العقد يوجد لم لنه الحجار؛ رب إذن بغير ) عمل4ب21 دللة، ول صربح
لن الجر؛ فعليه الجر وأدى عليها عمل شاء مإن أن عندهم المعروفا كان وإن

يجب بينهم فيما مإعروفة أجرة الحجر لهذا كان إن ثم كالمشروط، المعروفا
المثل. أجر يجب وإل ذلك،
فاخرج داري هذا للغاصب قال إذا الدار صاحب مإحمد «المنتقى»: عن وفي
البينة عليه المالك أقام ثم الغاصب، فجحدها بكذا عليك فهي نزلتها فإن مإنها
ًا يزل لم النازل لن أجر؛ فل أشهر بعد بانعقاد القول يمكن ل الجحود ومإع جاحد

ًا كان ولو الجارة بالجارة رضا سكناه كأن بحاله والباقي للمدعي، بالدار مإقر
دللة. قبلها قد وهو مإضافة إجارة مإنه أجر المالك لن الجر؛ ويجب
ًا: اكترى وفيه ًا أيض الدار: إن رب قال انقضت: السنة فلما درهم، بألف مإنه دار

ينقل مإا قدر في يجعل فإنما درهم، بألف شهر كل عليك فهي وإل اليوم فرغتها
بما ذلك بعد جعلناها وإل الوقت ذلك إلى فرغها فإن المثل، بأجر مإنها مإتاعه

دللة.  ذلك قبل لنه المالك قال

ًا استأجر النوازل»: رجل «إجارات وفي فلما مإثلً، دراهم بثلثة شهر كل حانوت
وإل دراهم بخمسة شهر كل رضيت الحانوت: إن صاحب له قال شهران مإضى
رضا وسكناه خمسة شهر لكل فعليه فيه سكن بل يفرغ فلم الحانوت فأفرغ

يجب ل وسكنها بخمسة أرضى المستأجر: ل قال ولو الحانوت، صاحب قال بما
الول. الجر إل عليه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا الغرارة هذه تؤاجر لغيره: بكم قال سمرقند»: إذا أهل «فتاوى وفي شهر
أجر يجب الشهر ومإضى وقبضها بدرهم، بل المستأجر: ل فقال بدرهمين فقال
لما درهم يجب أنه والصحيح درهم مإن ينقص ول درهمين على يزاد ل المثل
ذكرنا.



لصاحب الراعي قال إذا إنسان غنم رعى الليث»: ومإن أبي «فتاوي وفي
ًا يوم كل تعطيني أن إل هذا بعد غنمك أرعى الغنم: ل صاحب يقل فلم درهم

ًا، الغنم مإعه غنمه الغنم صاحب وترك درهم يوم كل لزمإه مإعه غنمه وترك شيئ
ًا الراعي. قال بما مإنه رض
ًا: رجل وفيه ًا استأجر أيض المستأجر مإات ثم بكذا شهر كل شهره ليحفظ أجير
الجر عنك نحبس ل فإنا تعمل، كنت مإا على عملك للجير: اعمل الوصي فقال
عملك للجير: اعمل المشتري فقال الضيعة الوصي باع ثم أيام ذلك على فأتى
في الجر يجب الول حياة في الجير عمل مإا فمقدار الجر عنك نحبس ل فإنا

قال حين ومإن الوصي على يجب عملك الوصي: اعمل له قال حين ومإن تركته
الميت تركة في الواجب أن إل المشتري، على يجب عملك المشتري: اعمل له

المثل أجر المشتري وعلى الوصي على والواجب مإنه التسمية لوجود المسمى
على يعمل أن وأمإراه ذلك علما إذا أمإا الميت مإن المشروط مإقدار يعلما لم إذا

المسمى. فعليهما الشرط ذلك
ًا: رجل وفيه ًا رجل مإن استأجر أيض زيوفا وبعضها جياد بعضها بعشرة حمار
ًا الكل أطلب الطريق: أنا في المكاري فقال بالفارسية: المستأجر فقال جياد
لو وكذلك شيء بذلك يلزمإه ول مإنه وعد فهذا مإني، ترخوا له كتم حنان

شيء.  بذلك فأجابه الجر في استزاده

الدابة صاحب فمات مإسمى، مإكان إلى دابة استأجر «الصل»: وإذا في قال
المسمى المكان إلى الدابة يركب أن للمستكري كان الطريق وسط في

الفصل هذا وفي القاضي، إلى المإر يرفع المكان ذلك إلى وصل فإذا بالجر،
ل وإنما الجارة انتقاض يوجب ل المؤاجر ومإوت يؤاجر المكاري لن إشكال؛
مإن فإن بالعذر ابتداء تنعقد والجارة العذر، حالة الحال لن الجارة؛ تنتقض
ًا سفينة استأجر تنعقد فإنه البحر، وسط في والمستأجر المدة، فمضت شهر

أولى. كان العذر حالة تبقى فلن مإبتدأة إجارة بينهما
وسط في أخرى دابة يجد ل لنه ومإاله؛ نفسه على يخافا أنه العذر وبيان

ًا مإنه الدابة فيؤاجر إليه المإر يرفع حتى قاضى ثمة يكون ول المفازة، حتى ثاني
وكذلك الجارة، تنتقض مإتاعه عليه يحمل أخرى دابة ثمة وجد مإشايخنا: لو قال

إبقاء إلى ضرورة ل لنه الجارة؛ تنتقض قاض ثمة مإوضع في الموت كان لو
إلى المرافقة يمكنه لنه الجر، مإوت وهو البقاء ينافي مإا وجود مإع الجارة
مإنه. الدابة يؤاجر حتى القاضي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
هذه عين في قال فإنه «الصل»، في أشار وإليه الشروط في هذا على نص

المإر أخر فقد القاضي إلى المإر يرفع المكان ذلك وصل فإذا المسألة
قاض فيه مإوضع في الموت كان ولو المكان، ذلك إلى يصل أن إلى بالمرافعة

إلى الدابة المستكري ركب إذا ثم وفائأدة، مإعنى بالمرافعة المإر لتأخير يكن لم
ًا كان الطريق في عليها وأنفق المكان ذلك ورثة على يرجع ل حتى مإتبرع

بذلك.  المكاري



ً المستكري استأجر إذا وكذلك على أجره كان الدابة على يقوم رجل
حصل والستئجار النفاق لن المكاري؛ ورثة على بذلك يرجع ول المستكري

المكان ذلك إلى وصل إذا ثم الورثة على يلي مإن إذن وبغير الورثة إذن بغير
لنه المكان ذلك إلى وصل لما انفسخت قد الجارة لن الحاكم إلى المإر رفع
في الغير دابة بقيت الجارة انتقضت وإذا المكان، ذلك إلى وصل لما العذر زال
لورثة الصلح هو بها القاضي ليقضي القاضي إلى المإر ويرفع إجارة بغير يده

الميت.
ًا مإنه يؤاجر أن في الصلح القاضي رأى فإن ًا ثقة المستأجر عرفا بأن ثاني أمإين

مإنه آجر مإتى لهم مإا عين إلى يصلون الورثة أن عرفا حتى قوية الدابة ورأى
ًا ضعيفة الدابة رأى أو المستأجر أتهم بأن الدابة بيع في الصلح رأى وإن ظاهر
ببيع عظيم ضرر يلحقهم وصلوا وإن لهم مإا عين إلى يصلون ل الورثة أن يعلم

ًا بيعه ويكون الدابة الغائأب. على قضاء ل الغائأب على للمال حفظ
وباع الجارة القاضي وفسخ الدابة رب إلى الجر عجل قد المستأجر كان وإن

لنه دعواه؛ على البينة بإقامإة يأمإره فالقاضي ذلك، المستأجر فادعى الدابة،
ًا يدعى ًا مإعتبرة تكون ل البينة بدون الدعوى ومإجرد الميت على دين شرع

ًا القاضي وينصب على إل تسمع ل البينة لن البينة يسمع حتى الميت عن وصي
الميت.  عن الوصي نصيب ولية وللقاضي الخصم

مإدة انقضت إذا السفينة الكبير»: مإسألة «السير في الله رحمه مإحمد ذكر
أن الجر وأبى أخر رأى أو أخرى، سفينة المستأجر يجد ول المفازة في الجارة
بكذا يوم كل للمستأجر ذلك يجعل المإام إن المإام، حضرهم وقد مإنه يؤاجر

«نوادره» في سماعة ابن ذكر المإام. وقد مإن الجارة هذه تكون أن بشرط،
أن شرط بل المإام هل المؤاجر يكون أن يشترط ولم مإحمد عن المسألة هذه

مإن واحد يؤاجره أو بكذا يوم كل السفينة هذه استأجرت المستأجر يقول
استعان الرق أو السفينة يعطيه أن ذلك بعد الجر أبى فإن ورفقائأه، أصحابه

سفينة يجد أن إلى عليه، والرق السفينة يترك حتى ورفقائأه بأعوانه المستأجر
ًا أخرى وضع لن الصورة؛ هذه في العقد إنشاء إلى احتيج وإنما أخرى ورق

ًا، الجارة أبى الرق صاحب أو السفينة صاحب أن المسألة ذلك إبانة ومإع صريح
ًا ًا، إنشائأه مإن بد فل دللة العقد إثبات يمكن ل صريح تبين المسألة وبهذه صريح

كانت وإن ذلك، يأبى الدار صاحب كان إذا الجر يجب ل غيره دار سكن مإن أن
شهر كل فيقول: استأجرت بنفسه الساكن استأجر إل للستغلل مإعدة الدار
في ذكر مإا الروايتين اختلفا والرق السفينة مإسألة في قال: ليس ثم بكذا،

المإام. احضر إذا مإا على مإحمول السير
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يحضر لم إذا مإا على سماعه»: مإحمول ابن ) «نوادر4أ22( في ذكر ومإا

لو قلعت رطبة الرض وفي الجارة مإدة انقضت «الصل» إذا وفي المإام،
يستحصل أن إلى يده في يترك يدرك لم زرع الرض وفي الجارة، مإدة انقضت

زرع الرض وفي المدة وسط في المستأجر أو الجر مإات ولو المثل، بأجر
المسمى.  بالجر ورثته أو المستأجر يد في الرض تترك



مإثلها بأجر فيها تركت رطاب الرض وفي الجارة انقضت «المنتقى»: إذا وفي
مإات إذا الموت في وقال الجارة، انقضاء يدرك جره أول على وهو يحر حتى

غاية الولى للجرة لن يجر؛ حتى بالمسمى تركت رطاب الرض وفي المؤاجر
طريق لن الولى؛ الجرة اعتبرنا وإنما الزرع، نظير الرطبة فصارت مإعلومإة،

لن المشايخ؛ بعض إليه ذهب كما الفصلين في العقد ذلك إبقاء إمإا الترك
ذلك، عن الشرع وحاشا العيب صورة في ساعته مإن والتجديد بالنفساخ القول

لن البتداء؛ حكم يخالف الباب هذا في البقاء حكم لن فيهما؛ العقد تجديد وأمإا
وإذا المثل، أجر يجب العقد تجدد وإذا المسمى، يبقى بقى إذا الول العقد

ًا يكون ل الحكم اختلف الفصل في وتجديده الثاني الفصل في العقد بقاء أو عيب
البقاء إلى الثاني الفصل وإلى البتداء، إلى الول الفصل في الحاجة لن الول؛

ًا على فيقع النهاية فيه يراعى ل بالضرورة والثابت ضروري، فهو كان مإا وأي
ًا، آخر مإن استأجر إذا الجنس هذا ومإن لهذا الولى الجرية ً فيها وجعل زقاق خل

ًا، فيه يحد مإوضع إلى مإثله بأجر عليه جعل صحراء في الجارة انقضت ثم زقاق
على تترك لكنها مإثلها بأجر عليه يجعل ل المدة مإضي قبل المؤاجر مإات ولو

الولى. الجارة
ًا استأجر رجل مإحمد: في عن إبراهيم وروى اشتراها ثم وزرعها سنة، أرض

حتى الرض في الزرع نترك الجارة انقضت حتى آخر ورجل المستأجر
الرض. نصف مإثل أجر الزرع صاحب على للشريك ويكون يستحصد

فلم بقل والزرع الجارة مإدة انقضت إذا يوسف أبي «المإالي»: عن وفي
الزرع رب يتصدق ول ذلك، بحساب الجر مإن فله استحصد حتى فيه يختصموا
ورددت الجارة فسخت الزرع يخرج ولم الجارة، مإدة انقضت وإن بالفضل
له فيكون البذر، صاحب إلى رددت ذلك بعد خرج فإن صاحبها على الرض
يستحصد.  حتى يختصموا لم لو وكذلك الرض مإثل أجر وعليه الزرع

ًا استأجر سمرقند»: إذا أهل «فتاوى وفي ًا فيها وغرس أرض انقضى ثم أشجار
مإقلوعة؛ أشجار المستأجر حق لن مإقلوعة؛ الشجار قيمة المؤجر فعلى وفيها

ًا ذلك عن يمنع أنه إل أشجاره، قلع الرض لرب لن كذا الغارس عن للضرر دفع
المستأجر يطالب أن للرض فلرب المدة انقضت إذا أنه والصحيح هاهنا، ذكر

لدراك يترك حيث زرع فيها كان إذا مإا بخلفا غرس فيها كان إذا أرضه بتفريغ
على الشجار يتملك أن الرض لرب وليس الغرس كذلك ول نهاية، الزرع

بالرض. فاحش ضرر قلعها في يكن لم إذا الغارس
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا: استأجر وفيه ًا آخر مإن أيض الجارة مإدة فانقضت خل حبات فيه ووضع بيت

ًا بلغ الخل كان فإن الحانوت تفريغ يأبى والمستأجر يؤمإر بالتحويل يفسد ل مإبلغ
فّرغ شئت للمستأجر: إن ويقال بالتحويل، يؤمإر ل يفسد كان وإن بالتحويل،
استأجر قوله مإن والمراد إدراكه وقت إلى مإنه فاستأجر شئت وإن الحانوت،

بمنزلة هذا لن مإسمى؛ ببدل ابتداء الستئجار ل عليه المثل بأجر الحكم مإنه
ولو ابتداء الجارة دون المثل أجر هناك والواجب الدار، وتفريغ المتاع نقل مإدة
يجب التفريغ يتيسر ولم المدة، انقضاء قبل المستأجر أو المؤاجر مإات

ًا المسمى المدة. انقضاء بعد كما المثل أجر يجب أن والقياس استحسان
يرد فلم غائأب الدار ورب الجارة مإدة انقضت سمرقند»: إذا أهل «فتاوى وفي

بعد لما الجر يلزمإه ل الدار رب حضر ثم سنة فيها سكن بل الدار المستأجر



اختلف المستأجر فسكنه المؤاجر مإات ولو عقد بل سكنها لنه المدة؛ انقضاء
بغاصب، وليس الجارة على مإات لنه الجر؛ قال: يجب مإن مإنهم فيه المشايخ

تثبت الجارة لن الموت؛ بعد الول الشهر في غاصب قال: هو مإن ومإنهم
ًا طلب إذا الثاني الشهر في الجر ويلزمإه المإران عدم وقد دللة أو صريح
الجر.  الدار صاحب

وإذا الطلب، قبل عليه أجر فل المدة انقضاء بعد أو الموت بعد سكن وقيل: إذا
الول الشهر في كان سواء الطلب بعد سكن لما الجر فعليه الطلب بعد سكن

المعدة الدار بين هذا في فرق يقول: ل القائأل وهذا الثاني الشهر في أو
والصح مإر، مإا على السكنى ابتداء في ذلك إنما للجارة المعدة وغير للجارة

حال. كل على للستغلل مإعدة الدار كانت إذا الجر يلزمإه أنه
ًا استأجر مإحمد: رجل «المإالي» عن وفي وزرعها سنة، مإعلومإة بدراهم أرض

على المضي المستأجر واختار الزرع، يستحصد أن قبل المؤاجر مإات ثم
بقي مإا أجر مإن الكفيل يبرأ قال: ل كفيل وبالجر الزرع يستحصد حتى الجارة

واختار المستأجر مإات ولكن الجر يمت لم لو وكذلك الزرع، يستحصد أن إلى
فإن الكفالة، مإن الكفيل يبرأ لم يستحصد حتى الرض في الزرع ترك ورثته
ل الميت مإال لن الميت؛ ورثة على الجر يكون أن إل أرضى المؤاجر: ل قال
الجارة في والجر الولى الجارة على تركت لنها ذلك؛ له ليس بالجر يفي

مإات ثم السنة، انقضت ولو يِف لم أو بالجر وفى الميت مإال في الولى
في عليهم فالجر المثل بأجر الزرع ترك ورثته واختار بقل والزرع المستأجر

بالصواب. أعلم والله الميت مإال دون مإالهم
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ًا الجير يكون التاسع: فيما الفصل  يكون ل ومإا مإنه الفراغ مإع مإسلم

استأجر حنيفة: رجل أبي الصغير» عن «الجامإع الله: في رحمه مإحمد قال
ً ضمان فل عمله غير مإن احترق التنور مإن الخبز أخرج فلما فخبز له ليخبز رجل
لما لنه وهذا المستأجر؛ بيت في يخبز الخباز كان إذا وهذا الجر، وله عليه

ًا الدقيق جعل عمله لن العمل؛ أتم فقد التنور مإن الخبز أخرج ومإتى خبز
ًا صار التنور مإن أخرجه ًا وصار عمله، فيتم الخبز انتفاع به مإنتفع يد لقيام مإسلم

الخبز على يده فتثبت يده في والبيت بيته، في الخبز لن الخبز؛ على المستأجر
ًا صار وإذا البيت على يده ثبوت ضرورة بعد هلك فإذا الجر، وجب إليه مإسلم

ًا صار مإا بعد هلك فقد ذلك ول الجر قال: فله فلهذا المستأجر، إلى مإسلم
عليه. ضمان

قولهما: فلن على وأمإا عمله مإن يهلك لم فلنه الله؛ رحمه حنيفة أبي عند أمإا
التسليم. بعد هلك
قولهما على الضمان عليه المسألة: أن هذه «شرحه» في في القدوري وذكر

عن يبرأ فل الغاصب، يد في المغصوب بمنزلة الجير على مإضمون العين لن
وجب إذا القدوري ذكره مإا على ثم بيته في الوضع دون بالتسليم إل الضمان
ًا ضمنه شاء إن الخيار الدقيق لصاحب كان عندهما، الضمان دقيقه، مإثل دقيق

ًا الخبز قيمة ضمنه شاء وإن له أجر ول الجر. وأعطاه مإخبوز



لن عندهما؛ والملح الحطب في عليه ضمان «شرحه»: ول في القدوري قال
ًا صار ذلك رمإاد فهو الضمان وجب مإا وحال عليه الضمان وجوب قبل مإستهلك

يتم لم لنه له؛ أجر فل احترق حتى التنور مإن الخبز يخرج لم وإن له، قيمة ل
ً يوجد لم كأنه فصار به مإنتفع غير عمل مإا فإن عمله الجر.  وجب مإا فلهذا أصل

4ًب22( استأجر القدوري: إذا وفي هو فيما أو داره في بناء له ليبني ) رجل
ًا له يحفر أو يده في ًا، أو داره في قناة أو بئر حتى مإنه يفرغ ولم فعمله نهر

مإا بقدر العمل لن عمل؛ مإا بحصة الجر مإن فله البئر وانهارت البناء، انهدم
ًا؛ وقع عمل كان وإن الجر، فيستحق المستأجر يد في العمل مإحل لن مإسلم
لن إليه؛ ويسلمه مإنه يفرغ حتى له أجر فل يده في هو ول مإلكه غير في ذلك

ًا يعتبر إنما المحل في العمل فإن يوجد، لم التسليم على المستأجر إلى مإسلم
يده. في المحل كون تقدير
ًا أراه زياد: إذا بن الحسن وقال ًا فيه ليحفر الصحراء مإن مإوضع بمنزلة فهو بئر

عليه يده تثبت فإنه حنيفة أبي قول قياس قال: وهو ويده مإلكه في كان لو مإا
وعن بينهما، فيما الملك بمنزلة فيجعل خصوصية ضرب له يثبت لنه بالتعيين،

ًا يصير ل أنه مإحمد يده تثبت لم عين وإن لنه الصحيح؛ وهو بالتخلية إل قابض
المحل. على
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ًا له ليحفر استأجر «الصل» يقول: إذا وفي له أجر فل فحفرها الجبانة في بئر
ًا الله: إن رحمهم مإشايخنا قال صاحبه إلى يسلمها حتى سلم الله رحمه مإحمد
بيان أن إلى إشارة قالوا: وهذه الحفر مإوضع بيان يشترط ولم الجارة هذه

بشرط. ليس مإلكه غير في الموضع
ً الرجل استأجر «الصل»: وإذا في قال ًا له ليضرب رجل وعين داره في لبن

ًا سمى أو اللبن ًا مإلبن وإن مإعلوم، لعمل استأجره لنه جائأزة؛ فالجارة مإعلومإ
ًا سمى ول الملبن يعين لم ًا، مإلبن وكل مإختلفة، مإلبينهم بلدة كانت فإن مإعلومإ

مإلبن لهلها بلدة كانت وإن فاسدة فالجارة السواء على الستعمال في الملبن
الملبن لن الجارة؛ تجوز لواحد استعمالهم غلب أنه إل مإختلفة، مإلبن أو واحد

ًا الحالة هذه في مإعلوم ًا يكن لم إن عرف ًا، مإعلومإ المطر وأصاب لبنه فإن شرط
داره.  في يعمل كان وإن له، أجر فل يدفعه أن قبل فأفسده اللبن

ًا استأجر إذا وبينما هذا بين فرق ًا له ليخيط خياط بعض فخاط داره في ثوب
بقدره. الجر يستحق فسرق الثوب
ًا استأجر إذا وكذلك ًا يحفر حفار الجر استحق فانهار بعضه فحفر داره في بئر

ّناء استأجر إذا وكذلك حفر، مإا بقدر البعض فبنى أرضه في بناء له ليبني ب
بقدره. الجر مإن يستحق فإنه فانهدم،
وجد مإا قدر اللبن مإسألة في اللبن: أن مإسألة وبين المسائأل هذه بين والفرق

ًا وقع أن العمل مإن ًا صار الذي الوجه مإن المستأجر إلى مإسلم تلك في مإسلم
لن بالجر؛ مإقابل غير اللبن مإسألة في العمل مإن القدر هذا أن إل المسائأل،

بعد. يتم لم الثلثين لن بثلثين؛ وليس الثلثين بعمل مإقابل الجر
والتسوية النصب وهو عمل، فيما آخر عمل إحداث إلى يحتاج أنه ترى أل



ًا عمل فيما العمل مإن به يجد مإا فيكون مإحل في يجعل لنه الول؛ للعمل إتمامإ
والقامإة النصب قبل الثلثين يتم لم وإذا العمل لذلك إتمامإا فيكون الول عمل

ًا. يستحق لم بالثلثين مإقابل والجر uشيئ
ًا استأجر لو كما داره في يعمل كان وإن ًا له ليخيط خياط فقطع داره في ثوب

ًا عمل مإا بإزاء يستحق ل الثوب وسرق الخيط وقبل الثوب، ذلك وقع وإن شيئ
ًا، القدر مإقابل مإشروط الجر لن كذلك؛ كان إنما داره في يعمل لنه مإسلم

الخياطة. أعمال مإن عمل هو إنما بخياطة ليس صنع ومإا بالخياطة،
ً استأجر إذا وكذلك ًا له ليخبز رجل ًا دقيق وعجن الدقيق فنخل داره في مإعلومإ

ًا يستحق ل يخبزه أن قبل سرق ثم قبل التنور في الخبز احترق لو وكذلك أجر
مإقابل الجر لن المستأجر؛ بيت في يخبز كان وإن له، أجر ل التنور مإن إخراجه
مإسألتنا. في فكذا أعماله مإن عمل وجد إنما الخبز يوجد ولم بالخبز
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ل أنه ترى أل خياطة به أتى الذي القدر لن الثوب؛ بعض خاط إذا مإا بخلفا
آخر مإحل في آخر فعل إحداث إلى يحتاج فإنما خاط، فيما آخر فعل إلى يحتاج
ًا يكون ل مإحل في الفعل مإن يوجد ومإا الول مإثل في الفعل مإن وجد لما إتمامإ

آخر.  مإحل

حفر فيما آخر فعل إحداث إلى يحتاج ل أنه ترى أل تام، حفر حفر مإا قدر وكذلك
ً به الجر صار الذي الفعل تم فإذا كذلك، البناء وفي ًا وقع وقد مإقابل إذا مإسلم
اللبن مإسألة قياس ذلك بعد هلك وإن بقدره، الجر استحق داره في يعمل كان
وشرح حنيفة أبي عند وسواه نصبه مإا بعد المطر أصابه لو أن المسائأل هذه مإن

يعمل كان إذا عمل مإا بقدر الجر يستحق كذلك كان ولو قولهما، على وجمع
فأصابه يشرحه ولم الجفافا بعد وسواه نصبه إذا فأمإا هاهنا، كذا داره في

وعلى داره، في يعمل كان إذا الجر له حنيفة أبي قول وعلى فأفسده، المطر
ل نفسه دار في يعمل كان إذا أنه على وأجمعوا يشرحه، لم مإا له أجر ل قولهما
ًا المستأجر إلى يسلمه لم مإا العمال هذه وجدت وإن الجر يستحق عند مإنصوب

ًا حنيفة أبي يتم. بماذا الثلثين أن بينهم الخلفا وحاصل عندهما، ومإشروح
الشياء وقال: بهذه الجفافا، بعد والتسوية الله: بالنصب رحمه حنيفة أبو قال

ًا. وبالتشريح أيض
يكن لم بعضه خاط فإن المستأجر، بيت في أخاط إذا «القدوري» الخياط وفي

بعض بخياطة الجر يوجب فلم عليه ضمان فل هلك وإن به ينتفع ل لنه أجر؛ له
مإنه فرغ «القدوري» وإن في «الصل» قال في ذكر مإا يخالف وإنه الثوب،

ًا صار لنه الجر، فله مإن الفراغ قبل هلك قولهما: إذا وعلى للعمل، مإسلم
يد في مإضمون فالمحل ضامإن، فهو المالك إلى التسليم قبل بعده أو العمل
كان هلك فإذا المالك، إلى بالتسليم إل الضمان عن يخرج فل عندهما الجير

ضمنه شاء وإن له، أجر ول ثوب قيمة ضمنه شاء إن بالخيار الثوب صاحب
ًا قيمته الجر.  وأعطاه مإخيط

ً استأجر «الصل»: إذا وفي ًا له يضرب رجل في له ويطبخ مإعلوم، بملبن لبن
تمام مإن التون مإن وإخراجه الخيار بمنزلة فهو مإعلوم ببدل المستأجر أتون



لن له؛ أجر ل فإنه النار عنه وكف نضج بعدمإا الخراج قبل هلك لو حتى عمله،
ولو التنور، مإن الخبز كإخراج فكان التون مإن ذلك إخراج يحسن ل اللبن غير

يعمل كان إذا وهذا الخبز مإسألة في كما الجر فله التنور مإن أخرج مإا بعد هلك
إلى يسلمه حتى له أجر فل نفسه دار في يعمل كان إذا وأمإا المستأجر، دار في

الخبز. مإسألة في كما المالك
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الظئر إجارة العاشر: في الفصل
ًا العين استهلك على ترد الظئر: لنها إجارة جواز يأبى القياس وهو مإقصود
مإعلومإة بأجرة مإعلومإة مإدة بقرة أو شاة استأجر لو مإا بمنزلة فهو اللبن،

ًا جوزناها لكن لبنها ليشرب فأتوهن لكم أرضعن تعالى: {فإن بقوله استحسان
ًا، اللبن وهو العين على يرد ل العقد وهذا ) ،6أجورهن} (الطلق:  وإنما مإقصود

ًا فيه يدخل واللبن الصبي، وخدمإة والحضانة التربية فعل على يرد لهذه تبع
جائأز. هذا الشياء،

ًا استأجر لو كما يجعل الجواز: أن وطريق جائأزة، فإنها الثوب له يصبغ صباغ
ًا العقد ّباغ، فعل على وارد ًا فيها يدخل والصبغ الص واردة الجارة تكن فلم تبع
ًا العين استهلك على هناك لن والشاة، البقرة فصل هذا على خرج مإقصود
ًا، العين استهلك على يرد الجارة عقد بعد نظر الجارة هذه جازت وإذا مإقصود
يكن ولم الب، مإنزل في الصبي ترضع أنها الجارة عقد في يشترط لم إن هذا

أرضعته شاءت وإن الب مإنزل في الصبي ترضع أنها الناس بين فيما العرفا
عليها يشترط ولم عليه شرط مإا الجير على يستحق إنما لنه مإنزلها، في

ًا ل الب مإنزل في الرضاع ًا، ول نص عليها شرط وإن ذلك يلزمإها فل عرف
هذا يصح ل أن ينبغي وكان الب، بيت في أرضعته الب مإنزل في الرضاع
مإنفعة.  فيه المتعاقدين ولحد العقد، مإطلق يقتضيه ل شرط هذا لن الشرط؛

الرضاع لن عليه، المعقود في جودة زيادة الشرط بهذا الثابت والجواب: أن
تخشى الظئر لن الظئر؛ مإنزل في الرضاع مإن للصبي أجود الب مإنزل في
واشتراط مإنزلها في تحسن ل مإا الرضاع في فتحسن مإنزله، في الب مإن

يفسد ل العقد مإطلق يقتضيه ل الذي ) عليه4أ23( المعقود في الجودة زيادة
العقد.

ًا اشترى لو كما لم إذا وكذلك جياد، بدراهم اشترى أو كاتب أنه على عبد
ًا عليها ذلك يشترط الظئر أن الناس بين فيما الظاهر العرفا كان لكن صريح

الناس بين فيما المعروفا لن ذلك، لزمإها أبيه مإنزل في الصبي ترضع
حلي مإن شيء سرق أو فمات وقع أو يدها مإن الصبي ضاع ولو كالمشروط

آدمإي، ضمان فلنه الصبي ضمان أمإا الظئر على ضمان فل ثيابه أو الصبي،
بالعقد. يجب ل الدمإي وضمان

العاقلة تتحمله ل المعقود وضمان العاقلة، تتحمله الدمإي ضمان أن ترى أل
وأمإا الظئر، ضمن لما الجارة عقد لول فإنه عقد ضمان وهذا والجر كالثمن
يجب لم فإذا له تبع عليه مإا لن والحلي؛ الثياب مإن الصغير على مإا ضمان

للصل. الضمان
ذلك يشترط لم إذا الظئر على وكسوتها الظئر وطعام البيع ضمان يجب فكيف

على يستحق إنما الجارة بعقد الجير لن المستأجر، على الجارة عقد في
له. شرط مإا المستأجر
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ًا يكن لم إن قيل: الطعام فإن ًا لها مإشروط ًا لها مإشروط فهو نص عرف

كالمشروط. والمعروفا
وفي العقد تجويز فيه كان إذا العقد في كالمشروط المعروفا يجعل قلنا: إنما

ًا الطعام جعل ًا عندهما العقد فساد العقد في لها مإشروط ًا، قياس واستحسان
ًا الله رحمه حنيفة أبي وعند ًا ذلك يجعل فل قياس العقد.  في مإشروط

أو بمكيل استأجرها وإن وصفتها، قدرها بيان مإن بد فل بالدراهم استأجر إذ ثم
جميع فيه يشترط بثياب استأجرها وإن وصفته قدره بيان مإن فلبد مإوزون
وكسوتها بطعامإها استأجرها وإن الكتاب صدر في ذلك مإر وقد السلم، شرائأط
أبي قول وهو يجوز ل أن فالقياس يصف لم وإن بالتفاق، جاز ذلك ووصف
الله. رحمهم والشافعي ومإحمد يوسف

ذلك: في القياس وجه الله رحمه حنيفة أبي قول وهو يجوز الستحسان وفي
الجارات سائأر في كما العقد، فساد يوجب الجرة وجهالة مإجهولة الجرة أن

قوله: {وعلى أولدهن} إلى يرضعن تعالى: {والوالدات قوله الستحسان وجه
قوله: مإن ) والمراد223بالمعروفا} (البقرة:  وكسوتهن رزقهن له المولود

الرضاع ذكر تعالى الله لن النكاح نفقه ل الرضاع، وكسوتهن} أجرة {رزقهن
سبب عقيب نقل إذا والحكم النكاح يذكر ولم والكسوة الرزق أوجب ثم أولً،
ًا أن فعلم الرضاع المنقول والسبب المنقول، السبب على بالحكم يحال قائأم

للرضاع. الجرة الية مإن المراد
فإنه الجهالة مإع للرضاع الجرة أوجب تعالى الله بالية: أن الستدلل فوجه

في كما والنوع الصفة مإجهول كان فيما يقال: هذا وإنما قال: {بالمعروفا}،
يكفيك مإا سفيان أبي مإال مإن سفيان: خذي أبي امإرأة لهند السلم عليه قوله

له يقال ل وجه كل مإن والصفة القدر مإعلوم يكون مإا بالمعروفا» فأمإا وولدك
مإع الرضاع أجرة يصلح والكسوة الطعام أن على دليل فهذا بالمعروفا، ذلك

والحقيقة الحاصل في الواجب لن الولد نفقة مإجرى يجري هذا ولن الجهالة،
يجري هذا كان وإذا الظئر بواسطة الولد إلى النفقة إيصال أن إل الولد، نفقة

بل بعينها العقد فساد توجب ل الجهالة ولن الجهالة، مإع صح النفقة مإجرى
بين فيما العادة لن المنازعة إلى تفضي ل هاهنا والجهالة المنازعة إلى للفضاء
طعامإهن في المنازعة وترك الظئر على التوسعة البلدان كل في الناس،

العادة هذه ومإثل بالولد الضرر إلى يؤدي ذلك في البخس لن وكسوتهن،
الجارات.  سائأر في مإعدومإة

نفقة في كما والكسوة الطعام مإن الوسط لها كان الجارة هذه صحت وإذا
فيما الصبي بأمإر والقيام الرضاع الستئجار بعد الظئر على يجب والذي الولد،

الصبي؛ بأمإر القيام وأمإا فظاهر، الرضاع أمإا ثيابه وغسل رضاعه مإن يصلحه
الناس بين فيما العادة أن إل الرضاع مإن يكن لم وإن الصبي، بأمإر القيام فلن

مإن الصبيان به يعالج ومإا كالمشروط، ذلك فصار ذلك تتولى التي هي الظئر أن
مإا عرفنا في أمإا ديارهم عرفا ذلك وكان الظئر، على فهو والدهن الريحان

يأكل الصبي كان إن أهله على الصبي وطعام أهله على الصبيان به يصالح



الشياء هذه لن وهذا العرفا ذلك جميع في والمرجع يهبه أن والظئر الطعام،
الرضاع. توابع مإن
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ولم العمل ذلك توابع مإن كان مإا فكل عمل على وقعت إذا الجارة والصل: أن

في ذلك بيان وسيأتي العرفا فيه فالمرجع الجارة في الجير على ذلك يشترط
تعالى. الله شاء إن مإوضعه
سائأر في كما بعذر إل الجارة هذه تفسخ أن للمسترضع ول للظئر وليس

المعقود لن عذر، غير مإن الفسخ ولية للظئر تكون أن ينبغي وكان الجارات،
في كما العقد فسخ في عذر العين واستهلك عين وإنه اللبن جانبها في عليه
إلى يحتاج لنه المزارعة فسخ حق جهته مإن البذر كان لمن فإن المزارعة، باب

العين. استهلك
ًا استأجر إذا وكما ًا له ليجزر جزار الديم يقطع ل أن له بدا ثم الديم، هذا مإن حق
هاهنا. كذا العين استهلك إلى يحتاج لنه العقد، فسخ له كان

ًا العين كانت إذا هكذا هذا والجواب مإن يستهلك ومإا بالستهلك، يضمن مإتقومإ
يعتبر فل سواء والمنفعة اللبن فكان بالستهلك، يضمن مإتقوم بمال ليس اللبن

ًا استهلكه ًا، أو لبنها يأخذ ل أن الصبي لجل والعذر الفسخ في عذر لن مإعن
يفسد الحبل لن حبلت إذا وكذلك هذه الحالة كانت مإتى يحصل ل المقصود

المرض.  أنواع بسائأر يفسد اللبن لن مإرضت إذا وكذلك اللبن،

بينة فاجرة كانت إذا وكذلك ضرر، زيادة يلحقهم لنه سارقة كانت إذا وكذلك
ًا بيتهم تدخل بما تحبل ربما لنها الفجور وفي بيتهم، في ترضع كانت إن فاجر

أرادوا إذا وكذلك الصبي، حفظ عن تتشاغل ولنها الصبي أهل على ضرر ذلك
ًا أن الجارة بعقد الظئر على يجب ل لنه وهذا مإعهم الخروج هي وأبت سفر

عند الصغير ترك وفي المسافرة ترك الصغير أهل على يجب ل مإعهم، تسافر
الوجوه. هذه انتفاء عند الفسخ فيتعين لهله، ضرر الظئر

عليه المعقود تسليم يمكنهم ل لنه اللسان بذيئة الخلق سيئة كانت إذا وكذلك
ًا تمرض أن الظئر جانب مإن والعذر زائأد ضرر وفيه الذى، بتحمل إل ل مإرض

إل عليه المعقود إيفاء يمكنها ل لنه تلحقها، بمشقة إل الرضاع مإعه تستطيع
ضرر. بزيادة
تسليم يمكنها ل لنه عنها يكفوا ولم بألسنتهم آذوها إذا وكذلك حبلت إذا وكذلك

الذى. تحمل ضرر وهو زائأد، بضرر إل عليه المعقود
بخلفا الفسخ فلها عليها، يعاب مإمن وهي بالظئورة مإعروفة تكن لم إذا وكذلك

إجارة أول هذه تكون أن بذلك تعرفا ل قوله ومإعنى بذلك تعرفا كانت إذا مإا
كان بالظئورة تعرفا ل وهي غيرها لبن يأخذ ول ألفها قد الصبي كان وإن مإنها،

ًا الفسخ لها الرواية. ظاهر في أيض
مإن الصبي على يخافا كان إذا الفسخ لها ليس يوسف: أنها أبي عن وروي
على الله: والعتماد رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ قال ذلك،
الفانيد مإن بالغذاء يعالج الصبي كان إذا مإحمد قول وتأويل يوسف، أبي رواية

إذا أمإا حيلة، بنوع الغير لبن يأخذ أو الصبيان به يعالج مإما ذلك ونحو والسمن
أبي كجواب الله رحمه مإحمد فجواب غيره لبن يأخذ ول بالغذاء، يعالج ل كان

الفتوى. وعليه يوسف
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ًا استأجر «العيون»: إذا وفي ًا، لصبي ظئر أن أبت الشهر انقضى فلما شهر
أن على الله: أخبرها رحمه مإحمد قال غيرها، ثدي يقبل ل والصبي ترضعه
المعروفة في الجواب هذا يكون أن الحاكم: يحتمل قال مإثلها، بأجر ترضعه

الزوج. إذن بغير للظئورة نفسها فأجرت مإعروفا زوج لها كان وإذا الغدر بهذا
ًا في ذكر يشينه الزوج كان إذا قيل: هذا الفسخ حق للزوج أن «الصل» مإطلق
حق وقيل: له الفسخ، له فليس ذلك يشينه ل مإمن كان إذا أمإا لشرفه، ذلك

فلعلتين: الشرافا مإن الزوج كان إذا أمإا الصحيح وهو الحالين، في الفسخ
) والنكاح4ب23( دناءة تعد الرضاع على الجارة لن بذلك، يعير أحدهما: أنه

غير مإن نفسها زوجت إذا الفسخ حق للولياء كان حتى العار ضرر لدفع يفسخ
أولى. الفسخ أسباب بسائأر يفسخ ل النكاح أن مإع كفؤ

مإعه ويكون ليخدمإه رجل مإن نفسه أجر إذا البالغ أو المأذون الغلم أن ترى أل
كذا أنفسهم عن العار لدفع الفسخ حق لهم كان وإنما الفسخ، حق للولياء كان

هاهنا.
نفسها فأجرت البيوتات وأهل الشرافا، مإن كانت إذا المرأة أن ترى أل

عن العار لدفع الفسخ حق لهم كان وإنما الفسخ، حق للولياء كان للظئورة،
أنفسهم.

ً يوجب مإما الجارة هذه والثاني: أن لخدمإة تنتقل مإا حال لنها الزوج؛ بحق خلل
ً يوجب عما المرأة يمنع أن وللزوج الزوج، خدمإة يمكنها ل الصبي حقه في خلل

ً زوجها كان وإن الثانية، فللعلة الشرافا مإن الزوج يكن لم إذا وأمإا ل مإجهول
زوج لها كان وإذا الجارة ينقض أن له فليس بقولها إل امإرأته أنها تعرفا

ًا، استؤجرت وقد مإعروفا إن غيرها لبن يأخذ ل والصبي الشهر فانقضى شهر
الصبي يموت أن خيف وإن يأباه أن فللزوج الزوج، إذن بغير نفسها أجرت كانت
مإمن الصبي كان إذا يمنعها أن للزوج فليس الزوج بإذن نفسها أجرت كانت وإن

غيرها.  لبن يأخذ ل

يمنعوه أن الصبي أهل فأراد الجارة سلم قد الزوج كان «العيون»: وإن في
في ذلك عن يمنعوه أن فلهم تصبيهم ذلك يضر وأن الحبل مإخافة غشائأها مإن

ل مإنزلهم في غشيانها لن ولكن غشائأها عن مإنعه ولية لهم لن ل؛ مإنزلهم،
مإنزلهم في الدخول عن الزوج مإنع ولية ولهم مإنزلهم في الدخول بعد إل يكون
ًا صار الغشيان لن يغشها أن فله مإنزله في تغشها وإن النكاح بعقد له مإستحق

ًا سقط إنما الحق هذا سقط لو قد مإوهوم أمإر والحبل الصبي عن للضرر دفع
يسع ول الموهوم للمإر بيقين الثابت الحق إسقاط يجوز ول يكون ل وقد يكون
يكون فل الجارة هذه بسبب يسقط لم الحق هذا لن ذلك، عن تمنعه أن للظئر
ًا الصبي مإنزل عن الخروج نحو بالصبي يضر مإا وكل ذلك عن مإنعه للمرأة زمإان
ًا، لحاجتها عنه مإنعها لهم فليس يضر ل ومإا عنه يمنعوها أن فلهم أشبهه ومإا كثير

ًا ذلك ويصير ذلك، إلى قوله: ومإعنى ونحوها، الصلة كأوقات الجارة مإن مإستثن
عنه مإنعها لهم فليس الضرر فهم فيه كان مإا أمإا مإحالة، ل بالصبي يضر مإا وكل

الضرر. وهم فيه أن مإع مإنزله في الزوج تمكين عن تمنع ل أنها ترى أل
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يتصرفا فيما الب لن للصغير؛ وقعت الظئر إجارة لن الظئر إجارة تنتقض
ًا، الصغير عن وكيل للصغير الحقيقي والوكيل الحقيقي، بالوكيل فيعتبر شرع

الشرعي. الوكيل فكذا الجارة، تبطل ل مإات إذا الجارة باب في
وهذا الب بموت الظئر إجارة تبطل ل يقول: إنما البلخي بكر أبو الفقيه فكان

ًا والجر المنفعة باعتبار للصغير وقعت فالجارة مإال، للصغير كان إذا لنه جميع
كل مإن للصبي واقعة الجارة فكانت الصبي، مإال في يجب الرضاع أجر فإن
لن الب؛ على يجب فالجر مإال للصبي يكن لم إذا فأمإا الصبي بقاء فبقي وجه
للب، واقعة الجارة فتكون مإال للصغير يكن لم إذا الب على الرضاع مإؤنة

الب.  بموت فتبطل

ًا الحالين في بل قال: ل مإن ومإنهم وإطلق الب بموت الجارة تبطل ل جميع
عليه. «الكتاب» يدل في الله رحمه مإحمد
والجر المنفعة باعتبار وجه، كل مإن للصبي وقعت الجارة ذلك: أن ووجه
ًا مإن الصغير على وجب مإا يقضي والب الصبي، ذمإة في يجب الجر فإن جميع
أن فعلم مإاله مإن ذلك يقضي أن للب كان مإال للصغير ظهر لو أنه ترى أل مإاله

وقعت نقول: إن أو الب، بموت تبطل فل وجه كل مإن للصغير وقعت الجارة
وقعت أنها حيث فمن المنفعة باعتبار للصغير وقعت الجر باعتبار للب الجارة

فل تبطل ل للصغير وقعت أنها حيث فمن الب، بموت تبطل كانت إن للب
إلى يحتاج لنه الب؛ بموت الجارة نقض في فائأدة نقول: ل أو بالشك تبطل
الحال. في مإثلها إعادة

مإا أجر به قيل: أراد الصبي مإيراث في الظئر الله: وأجر رحمه مإحمد قال ثم
الب حياة حال الجر مإن وجب مإا أمإا الب مإوت بعد المدة مإن يستقبل
وهو الصغير، نصيب مإن يستوفى وقيل: الكل التركة جميع مإن يستوفى
الصحيح.

ًا الرجل «النوازل»: استأجر وفي ًا أرضعته فلما الصغير، ابنه ليرضع ظئر شهور
الجر يعطيك حتى للظئر: أرضعيه الصغير عمة فقالت الصغير أب مإات

ًا، فأرضعته يوم فمن الب استأجرها حتى مإال للصبي يكن لم قال: إن شهور
في بذلك رجعت الصغير وصية كانت إن ينظر ثم العمة على الجر الب مإات
مإال في كله فالجر استأجرها يوم مإال للصبي كان وإن فل، ل ومإا الصغير مإال

انقضت قد الجارة الول الفصل في فقال: لن المعنى إلى وأشار الصبي
إجارة بينهما انعقد ذلك، على ووافقته العمة: أرضعيه قالت فإذا الب بموت
لم الجارة الثاني الفصل وفي الوجه هذا مإن العمة على الجر فيكون مإبتدأة
وجه كل مإن للصغير وقع العقد لن حالها على بقيت بل الب، بموت تنتقض
الصبي. مإال في الجر فيكون
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وكذا الجر مإات إذا الجارات سائأر في كما الجارة انتقضت الظئر مإاتت وإن
عن عجزت ولنها بموته، ويبطل ببقائأه فيبقى له وقع العقد لن الصبي؛ مإات إذا

ًا عليه المعقود إيفاء مإات إذا المستأجر العبد بمنزلة فهو زواله، يرجى ل عجز
هاهنا. كذا العقد انفساخ يوجب وذلك



ًا الرجل استأجر وإذا نصف عنه يرفع فإنه أحدهما فمات له صبيين ترضع ظئر
عليه. المعقود إيفاء عن عجزت النصف بقدر لنها الجر؛

إقامإة الصبي لب وليس الصبي، بدون عليه المعقود إيفاء يمكن ل بيانه: أنه
فهو الرضاع، في التفاوت مإن الصبيين بين يقع لما الصبي مإقام آخر صبي
في الجارة فتنفسخ النصف بقدر عليه المعقود إيفاء عن قولنا: عجزت مإعنى

الجر. نصف عنه قال: يرفع فلهذا النصف،
ًا يرضعان ظئرين استأجرت ولو ًا صبي بنصف فالخرى إحداهما، فماتت واحد

ًا كان إن الجر ذلك. فبحساب مإتفاوت
آخرين قوم مإن نفسها الظئر أجرت وإن لبنهما، على يتوزع الجر والحاصل: أن

ًا ترضع الجارة، هذه يفسخوا حتى الولون أهلها بذلك يعلم ول لهم صبي
ً الجر ولها مإنها خيانة وهذه فتداعت وفرغت مإنهما واحد كل فأرضعت كامإل

الصغير أب قال إذا يشكل ل الجواب وهذا بشيء، تتصدق ول الفريقين، على
الصورة هذه في الظئر لن بكذا؛ سنة هذا ولدي لترضعي للظئر: استأجرتك

ً العقد أوقع الب لن مإشترك؛ أجيرة تعتبر إذا فيما يشكل إنما العمل على أول
هذه في وجدت أجيرة لنها بكذا؛ هذا ولدي لترضعي سنة لها: استأجرتك قال

إن الراعي باب في ذلك بيان وسيأتي أولً، المدة على العقد أوقع لنه الصورة
تعالى. الله شاء

الجر تمام يستحق ل أجر وإذا آخر، مإن نفسه يؤاجر أن الواحد للجير وليس
ويأثم.  الول المستأجر على

إنه حيث مإن المشترك أجير يشبه الرضاع في الواحد أجير ذلك: أن في والوجه
وإن والقصار، الخياط في كما بتمامإه مإنهما واحد كل إلى العمل إبقاء يمكنه
أجيرة كانت ولو المدة على حقها في بالعقد أوقع إنه حيث مإن وعد أجير كانت
يمكنها ل عمل والعمل المدة على حقها في العقد أوقع .... بل كل مإن وعد

ًا نفسها أجرت بأن المدة، تلك في الكمال على مإنهما واحد لكل إبقاؤها يومإ
)4أ24( اليوم بعض في وخدم الول، اليوم بعض في فخدم للخدمإة أو للحصاد
ً الجر تستحق بأنها وقلنا الوحد، دفعت وإذا المشترك، بالجير لشبهها كامإل
ً الجر فلها أرضعته حتى خادمإتها إلى الصبي الظئر ًا، كامإل لم لنه استحسان

بلبنها. الرضاع عليها يشترط
ًا استأجر مإن نظير فهو ًا له ليقصر قصار ًا أو ثوب ًا له ليخيط خياط ولم ثوب

والمعنى هاهنا، كذا الجر يستحق فإن بغيره فعمل بنفسه العمل عليه يشترط
به ويراد تذكر المباشر به ويراد تذكر كما لترضع ليقصر قوله: ليخيط أن فيه

ًا المباشرة تتعين فل النسب عليها شرط إذا فأمإا عليه، بالتنصيص إل له مإراد
فقد الجر؟ تستحق هل أرضعته، حتى خادمإتها إلى فدفعته بنفسه الرضاع
rتستحق. ل أنها والصحيح فيه، المشايخ اختلف
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ل هذا لن لها؛ أجر فل المدة انقضت حتى بطعام غذته أو شاة بلبن أرضعته وإن

ًا يسمى وإن الجر تستحق ل وبدونه عليه المعقود إيفاء يتحقق فل إرضاع
فالقول بلبني أرضعته وإنما البهائأم بلبن أرضعته وقالت: مإا ذلك، الظئر جحدت

ًا يمينها مإع قولها أجر فل ادعوا مإا على بينة الصبي لهل قامإت وإن استحسان
لها.
أنهم المسألة الله: تأويل رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ قال



بقولهم: اكتفوا لو أمإا نفسها بلبن أرضعته ومإا الشاة، بلبن أرضعته أنها شهدوا
النفي على قامإت شهادة هذه لن شهادتهم؛ تقبل ل نفسها بلبن أرضعته مإا

ًا وإن الثبات ضمن في دخل النفي هناك لن الول؛ الفصل بخلفا مإقصود
الظئر.  ببينة أخذت البينة أقامإا

بمال يستأجرها أن وجهين: إمإا على فهو لرضاعه الصغير أم الب استأجر وإذا
يجوز، ل نفسه بمال النكاح قيام حال استأجرها فإن الصغير، بمال أو نفسه

حال الصبي قالوا: إرضاع بعضهم المسألة تخريج في المشايخ عبارة واختلفت
ًا يكن لم إن ديانة عليها واجب النكاح قيام ًا؛ واجب يوجب مإا اجتمع لنه وهذا حكم

ًا الرضاع يكون أن ًا الرضاع يكون أن يمنع ومإا عليها واجب حيث مإن عليها واجب
ل الزوج، على المهر ولستحقاق المرأة على الوطئ لستحقاق وضع النكاح إن

ًا الرضاع يكون ل أن يوجب الرضاع عن المإتناع إن حيث ومإن عليها واجب
النكاح مإصالح فوات سبب والنفرة النفرة سبب النكاح قيام حال الصغير إرضاع
ًا الرضاع يكون أن يوجب ًا فجعلناه عليها واجب ًا. ل ديانة واجب حكم

فاعتبار الجارة هذه جواز يوجب كان إن الحكم فنقول: اعتبار هذا أثبت إذا
ًا بالستحقاق الجارة لن الجواز؛ يمنع الديانة ليس مإا على إيرادها بجوز قائأم

لنه العقد؛ هذا يجوز ل قالوا: إنما وبعضهم بالشك الجواز يثبت فل بمستحق،
الناس. بين مإهجور

ولعرفا مإنها ولده إرضاع على الجر تأخذ رجل نكاح في امإرأة ترى ل فإنك
ًا الناس ليسوي مإرآة الرجل استأجر لو ترى أل وفساده، العقد جواز في أثر

ًا استأجر ولو جاز، عمامإته الول إن حيث مإن إل افترقا ومإا يجوز ل لذلك حب
العقد؛ هذا يجوز ل قالوا: إنما وبعضهم الناس، عمل ليس والثاني الناس، عمل
هذا لمثل والجارة الولد في يشتركان لنهما شريكة؛ فيه هي استأجرها لنه

يجب ومإا لها مإملوكة خادمإتها لن خادمإتها؛ استئجار يجوز ل وكما يجوز ل العمل
استئجار يجوز ل وكذا كاستئجارها، خادمإتها استئجار فيكون لها فهو الجر مإن

جاز. لها مإكاتبة استأجر ولو مإدبرتها،
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مإشكل وهو يجوز مإحمد: أنه عن سماعة ابن روى الصغير بمال استأجرها وإن
الطلق، بعد استأجرها وإذا النكاح قيام حال استأجرها هذا كلها العبادات على
ًا الطلق كان فإن فصار النكاح، مإلك يقطع ل الرجعي الطلق لن يجوز ل رجعي

ًا كان وإن الطلق، قبل كالحال الرجعي الطلق بعد الحال ظاهر ففي بائأن
ثبت مإنع هذا لن يجوز؛ ل أنه حنيفة أبي عن الحسن وروى يجوز؛ الرواية
زوج عن ومإنعها سواها وأربع الخت نكاح كمنع العدة بقيت مإا فبقي بالنكاح

آخر.
الولى؛ العبارة على أمإا والثانية الولى العبارة على يخرج الرواية ظاهر وجواب

في الخلل لوقوع سبب عنه المإتناع لن ديانة؛ عليها الرضاع أوجبنا إنما فلنا
لن البائأن؛ الطلق بعد ينافي ل المعنى وهذا النفرة بواسطة النكاح مإصالح
العقد هذا فلن الثانية العبارة على وأمإا البينونة، بعد لها حصول ل النكاح مإصالح

إذا هذا ظاهر وإنه الثالثة، العبارة على يخرج ول الناس بين فيما مإهجور غير



يجوز، غيرها مإن ولده لرضاع استأجرها ولو مإنها ولده لرضاع زوجته استأجر
كلها. العبارات على يخرج وإنه
ًا ترضع أخته أو ابنته أو أمإته الرجل استأجر ولو ذات كل وكذلك جاز، له صبي

مإنه. مإحرم رحم
ًا استأجر سمرقند»: إذا أهل «فتاوى وفي درهم بمئة سنة ولده لترضع ظئر
يفسد فاسد شرط فهذا للظئر كلها فالدراهم ذلك قبل الصبي مإات إن أنه على

مإوت عند الجارة انفساخ الشرع حكم لن الشرع؛ حكم يخالف لنه الجارة؛
فإذا المدة، مإن بقي مإا بقدر المستأجر إلى الجرة وعود المدة قبل الصبي
أرضعت مإا بقدر فلها ذلك قبل الصبي مإات فإن العقد، به فسد خلفه شرط

المستأجر.  إلى البقية وترد مإثلها أجر

ًا الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي ليلة أجرتها أن على سنة ولده ترضع ظئر
ًا ًا، خمسون ويومإ ًا ترضع السنة وباقي درهم ثم ونصف شهرين فأرضعت مإجان
وترد ونصف شهرين رضاع على مإثلها أجر ذلك مإن لها يحسب الولد مإات

مإنافع على الجرة انقسام العقد قضية لن فاسدة؛ إجارة هذه لن الباقي؛
الجارة. في التبرع عقد شرطا لنهما أو خلفها شرط وقد المدة،

بأس فل بالجر الكافر ولده ترضع الله: مإسلمة الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي
ًا أن صح فقد به والله الماء له ليسقى كافر، مإن نفسه أجر عنه الله رضي علي

أعلم.
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للخدمإة الستئجار عشر: في الحادي الفصل
حرة امإرأة يستأجر أن للرجل «الصل»: ويكره في الله رحمه مإحمد قال

ً مإكروه الجارة قبل بالجنبية الخلوة لن بخلوتها؛ يستخدمإها ًا تصير كيل سبب
لنها جائأزة؛ الجارة لكن الجارة بعد مإوجود المعنى وهذا الفتنة، في للوقوع
بها يخلو ل وقد بها يخلو وقد بها الخلوة في مإباح وأنه الستخدام على عقدت
في المعصية لن جائأزة؛ فإنها والغناء، النوح كتابة على الستئجار بمنزلة وكان

وذكر ثمة الكراهة يذكر لم أنه إل هاهنا، كذا تقرأ ل وعسى تقرأ وعسى القراءة
مإن أبلغ المعصية على الحمل في بالجنبية والخلوة بها يخلو قد لنه هاهنا

ثمة. يذكر ولم هاهنا الكراهة ذكر فلهذا القراءة، على حمله في الكتابة
يكره ولكن به بأس فل عيال ذي رجل مإن نفسها أجرت «النوازل»: حرة وفي

في ذكر مإا تفسير وهو الفساد، في الوقوع احتمال مإن لنه بها؛ يخلو أن
«الصل». 

ل مإسمى بأجر شهر كل لتخدمإه امإرأته الرجل استأجر حنيفة: إذا أبو وقال
حسن مإن فيه لما ديانة المرأة على مإستحقة الزوج خدمإة لن يجوز؛

ًا يكن لم أن المعاشرة، ًا، عليها مإستحق ًا كان مإا على والجارة حكم مإستحق
ًا ل ديانة الجير على مإن ليس فيما لتخدمإه استأجرها لو كما تجوز، ل حكم

مإستحق غير ذلك غير لن يجوز؛ ذلك أشبه ومإا دوابه، كرعي البيت خدمإة جنس
ًا ل عليها ديانًة. ول حكم

ظاهر ) في4ب24( ذكر هكذا جائأز هو قال ليخدمإها زوجها استأجرت ولو



وذكر باطل أنه حنيفة، أبي عن المروري مإعاد بن سعد عصمة أبو وروى الرواية
ومإتى يخدمإها ل أن فله زوجها، استأجرت مإتى المرأة أن البق جعل كتاب في
وينقضه. العقد يفسخ القاضي فإن القاضي إلى رفع

روى مإا تأويل لكن الروايتين اختلفا المسألة في قال: ليس مإن مإشايخنا فمن
روايتان المسألة في بل قال: ل مإن ومإنهم سيبطل، أنه باطل أنه عصمة أبو

رواية وعلى القاضي، إلى بالمرافعة الفسخ حق وله يجوز الرواية ظاهر على
ل ابنه مإن للخدمإة نفسه أجر إذا الب أن الروايات واتفقت يجوز، ل عصمة أبي

رضا. ول قضاء غير مإن يفسخ أن له كان حتى يجوز
نص المسمى، يستحقان أنهما أخدمإهما إذا والب الزوج في الروايات واتفقت

أن يجوز ل مإن المزارعة: كل في قال فإنه المزارعة، كتاب في هذا على
الستخدام عصمة أبو فوجه والزوج الوالد إل المثل أجر فله للخدمإة يستأجر

بالخادم. ويقتضيه ذل للخادم يجعل عوض غير مإن القهر سبيل على
ًا اشترى إذا قالوا: الكافر ولهذا ًا عبد ل حتى بيعه على يجبر فإنه مإسلم

ًا يستخدمإه ً ذلك في فيكون للعبد يحصل عوض غير مإن قهر بالمسلم إخلل
غير مإن القهر سبيل على الستخدام أن فدل المسلم استذلل للكافر وليس
ذل. للخادم يحصل عوض
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زوجها المرأة إجارة فنقول: بأن هذا ثبت إذا نفسه يذل أن للمسلم وليس
عوض غير مإن القهر سبيل على الزوج استخدام ذلك في كان صحت لو للخدمإة
مإن المإلك فإن الرقبة مإلك باعتبار عوض له حصل إن لنه وجه؛ مإن له يحصل

كما للزوج مإا مإتصلة المنافع باعتبار العوض له يحصل لم مإتباينة الرقبة حيث
له مإا زكاة يضع أن مإنهما لواحد يجز لم ولهذا للزوج كأنه للمرأة ومإا للمرأة،

إذا كالب وكان الذل، ينتفي فل العوض يحصل ل المنفعة فباعتبار صاحبه يد في
مإن عوض بغير كالحاصل وجه مإن لنه يجوز؛ ل فإنه للخدمإة ابنه مإن نفسه أجر

مإن نفسه آجر إذا المسلم بخلفا وهذا ابنه، مإال في مإلك شبه للب إن حيث
ًا يستخدمإه كان وإن لنه الروايات؛ باتفاق يجوز حيث للخدمإة كافر بعد قهر

ًا عليه يستوجب أنه إل الجارة فينتفي القهر، سبيل على وجه كل مإن عوض
الرواية. ظاهر وجه بخلفه هاهنا أمإا الذل
للب مإا دون امإرأته مإال في الزوج مإال أن الب وبين الزوج بين الفرق وهو
ابنه، جارية وطئ لو حتى مإلك شبهة ولده مإال في للب لن ولده؛ مإال في

مإلك شبهة امإرأته مإال في للزوج وليس يحد ل حرام علي أنها وقال: علمت
كان ولو يحد حرام علي أنها وقال: علمت زوجته، جارية في وطئ لو ولهذا
ً الجارة تجوز ل لكان ولده مإال في للب مإا مإثل زوجته مإال في للزوج ولو أصل

ً شيء زوجته مإال في للزوج يكن لم أجر لو كما الجارة، تجوز لكانت أصل
في للب مإا دون ولكن شيء، المرأة مإال في له كان فإذا أجنبية لخدمإة نفسه

القاضي إلى بالمرافعة الفسخ حق له وأثبتنا الجارة بجواز حكمنا ابنه مإال
ًا الممكن.  بقدر حطهما المإرين على توقير



درهم ألف علي لك أن على رجلي اغمز لزوجها قالت «الفتاوى»: امإرأة وفي
استئجار لن باطلة؛ فالجارة الزيادة أريد قالت: ل أن إلى رجلها، الزوج فغمز

ويخالف عصمة أبي رواية يوافق الجواب وهذا باطلة، للخدمإة زوجها المرأة
في الروايات اتفقت المسمى له كان خدم إذا الب أو الزوج ثم الرواية ظاهر
ظاهر على لن الرواية؛ ظاهر على الزوج في يشكل ل الحكم وهذا ذلك،

هذه على لن عصمة أبي رواية على يشكل أمإا جائأزة الجارة هذه الرواية
على لن الرواية ظاهر على الب في يشكل وكذلك فاسدة، الجارة الرواية
فاسدة. للخدمإة أباه البن استئجار الرواية ظاهر
هذه بفساد حكمنا إنما أنا والجواب المثل، أجر يجب الفاسدة الجارة وفي

ًا الرواية ظاهر على الب وفي عصمة، أبي رواية على الزوج في الجارة نظر
مإتى المسمى إيجاب في والنظر الخدمإة، بسبب ذل يلحقه ل حتى والزوج للب
ًا المسمى كان إن المسمى، على يزاد ل المثل أجر إيجاب في ل خدم شيئ

ًا عن وينقص المسمى، على يريد مإثله أجر كان إن الزيادة يستحق فل مإعلومإ
ل المسمى بوجوب حكمنا وإذا المسمى، عن المثل أجر نقص إذا المسمى

الوجه، هذا مإن المسمى إيجاب في النظر فكان ذلك بعد شيء عنه ينقص
المسمى. أوجبنا فلهذا
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إذا ولكن الجارة، تجوز ل أنه نفسه أجر إذا المحجور العبد في قلنا كما هذا

ًا بالفساد حكمنا إنما لنا المسمى؛ يستحق العمل مإن وسلم عمل للمولى، نظر
ًا عبده مإنافع تزول ل حتى التجويز في وسلم عمل مإتى وانظر هنا. كذا مإجان

على أمإا جاز لها عمل على يقوم أو غنمها، ليرعى زوجها المرأة استأجرت وإن
فيه.  ذل ل فلنه عصمة أبي رواية على وأمإا فظاهر، الرواية ظاهر

وإذا يجز، لم للخدمإة ابنها المرأة استأجرت أو للخدمإة ابنه الرجل استأجر ولو
هو مإا على وردت فالجارة البن على واجبة الب خدمإة لن له؛ أجر فل خدم

ًا البن كان إذا قال: إل تعمل، فل المستحق ًا أو للغير عبد فاستأجره للغير مإكاتب
ًا كان إذا البن تلزم ل الب خدمإة لن للخدمإة، المولى مإن أحدهما أو لغيره عبد
ًا ًا البن كان وإن لغيره، مإكاتب ًا ليرعى أحدهما فاستأجره حر استأجره أو له غنم
يجوز. فإنه الخدمإة، وراء آخر لعمل
فلها خدمإت ولو يجوز ل للخدمإة جده أو جدته، أو أمإه، البن استأجر وإن

ًا، البن يكون أن ذلك ويستوي المسمى، ًا أو حر ًا، عبد ًا؛ أو مإسلم لن كافر
فيما للخدمإة الستئجار ويجوز الدين، اختلفا مإع البن على واجبة الب خدمإة

للخدمإة عمه استأجر قال: إذا مإن مإشايخنا القرابات. ومإن وسائأر الخوة بين
يجوز. ل للخدمإة الكبر أخاه استأجر أو أكبر والعم
الجواز أمإا فعل، إذا ويجوز للخدمإة، الكافر مإن نفسه يؤاجر أن للمسلم ويكره

ً يكن لم فإن صورة استذلل لنه الكراهة؛ وأمإا مإّر فلما وليس مإعنى، استذلل
صورة. المسلم استذلل للكافر
للخدمإة، النصراني مإن نفسه المسلم إجارة تجوز الفضلي»: ل فتاوي «وفي
إذلل. ذلك في يكن لم مإا ذلك مإن سعة في والجير يجوز الخدمإة سوى وفيما

ًا الرجل استأجر وإذا مإن يستخدمإه أن فله مإسمى بأجر شهر كل ليخدمإه عبد
بالليل استخدامإه له يكون أن والقياس الخرة، العشاء بعد مإا إلى السحر
ًا لثلثين اسم الشهر لن كله؛ الشهر والنهار العشاء بعد مإا أن إل وليلة يومإ



ًا، الجارة عن مإستثنى صار السحر إلى الخرة الناس بين فيما العرفا فإن عرف
ينامإون لنهم السحر؛ إلى الخرة العشاء بعد المماليك يستخدمإون ل أنهم

ًا والمستثنى ًا.  كالمستثنى عرف شرط

ًا الرجل استأجر وإذا ًا شهرين عبد ًا بخمسة شهر الول الشهر كان بستة، وشهر
ًا قوله: آجرتك لن بستة؛ الثاني والشهر بخمسة، قوله: بمنزلة بخمسة شهر

ًا الجارة لن الشهر؛ هذا أجرتك فصار العقد يلي الذي الشهر إلى تنصرفا شهر
بستة. الثاني الشهر وفي بخمسة، الشهر هذا في العبد هذا قال: آجرتك كأنه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا استأجر وإذا ًا يعين ولم يستخدمإه بالكوفة عبد أن له كان للخدمإة، مإكان

بالكوفة الستخدام لن الكوفة؛ خارج يستخدمإه أن له وليس بالكوفة يستخدمإه
ًا. ثبت لو بما فيعتبر الحال بدللة ثابت نص

يريد أنه العبد، صاحب حال مإن فالظاهر ومإؤنة حمل له المستأجر بيانه: أن
الجر على ذلك يرى بما الردود مإؤنة يلزمإه ل حتى العقد مإكان في الستخدام

ًا العقد مإوضع فيتعين بها سافر فإن الوجه، هذا مإن الحال بدللة للستيفاء مإكان
ًا تعين كونه ) لن4أ25( ضمن تعين لو بما فيعتبر الحال بدللة للستيفاء مإكان
في الله رحمه مإحمد ذكر هكذا هاهنا، كذا يضمن بالعبد سافر لو وهناك بالنص

ًا ادعى مإن «الصل» أن صلح في «الصل» وذكر إجارات المدعى وصالحه دار
الذن لن أهله؛ إلى بالعبد يخرج أن له إن سنة عبده خدمإة على عليه

ًا حصل بالستخدام بالخدمإة. له الموصى بالعبد واعتبره مإطلق
يرد الصلح»: لم كتاب «شرح في الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ قال

أهله إلى به يخرج أن به أراد وإنما به، يسافر أن أهله إلى بالعبد يخرج بقوله
مإن الجارة باب في قلنا كما الله: وهذا رحمه قال البلد وأقّر القرى، في

ًا استأجر القرى في أهله إلى يخرج أن وله به، يسافر أن له ليس للخدمإة عبد
البلدة. فيه ومإا

مإسألة بين يفرق الله رحمه السرخسي الئأمة شمس المإام الشيخ وكان
أن الخدمإة الصلح: لصاحب مإسألة في يقول وكان الجارة مإسألة وبين الصلح
للخدمإة.  المستأجر بالعبد يسافر أن للمستأجر وليس بالعبد، يسافر

في مإحمد عن رواية يقول: ل كان أنه الحافظ إسحاق أبي الفقير عن وحكي
في كما المصر عن بالعبد يخرج أن يقول: للمستأجر أن فلقائأل الجارة فصل

الصل» «إجارات في الرواية على عرنا وقد بينهما يفرق ولقائأل: أن الصلح
لن الغلم يضرب أن للمستأجر الله: وليس رحمه مإحمد قال كتبنا مإا نحو على

مإن ليس والضرب بالستخدام له أذن إنما بالضرب، له يأذن لم الغلم صاحب
ًا؛ إليه ضرورة ول شيء، في الستخدام مإن الخدمإة استخراج يمكن لنه أيض

ًا الضرب يصير فل بالملئأمة الضرب بدون العبد فصل هذا على وخرج فيه مإأذون
استخراج يمكن ل لنه الدابة يضرب أن للركوب الدابة المستأجر فإن الدابة
ًا ثمة الضرب فصار الضرب بدون الدابة مإن السير بخلفه. هاهنا أمإا فيه مإأذون

الجر، عن برأ فقد العاقد هو العبد كان فإن العبد إلى الجر المستأجر دفع ولو
ًا يكن لم وإن العاقد إلى الجر دفع لنه يره مإن إلى الرد حصل وإن يبرأ ل عاقد



عبد إلى الوديعة دفع إذا المودع وبين هذا بين فرق الحكم، حيث مإن المولى يد
يضمن. ل حيث المودع
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كان والمإر الحقيقة حيث مإن ل الحكم حيث مإن المولى يد العبد يد والفرق: أن

ًا فباعتبار عنه البراءة له يحصل كان إن الحكم فباعتبار المستأجر، على واجب
ضمان في تكن فلم الوديعة أمإا بالشك، البراءة تحصل فل تحصل ل الحقيقة
يجب فل يجب ل الحكم فباعتبار الضمان، يجب كان إن الحقيقة فباعتبار المودع

بالشك. الضمان
ًا الرجل استأجر وإذا لن الخدمإة؛ أنواع مإن هو مإا يكلفه أن فله للخدمإة عبد

ًا، له يخيط أن يكلفه أن فله أنواعه جميع فتتناول جنس اسم الخدمإة وأن يومإ
ًا خياطة كان إذا «الكتاب» قالوا: وهذا في ذكر هكذا له يخبز ّد ل وخبز ب

ًا يقعده أن أراد إذا وأمإا مإنه، للمستأجر ًا يقعده أو الناس ثياب يخيط خياط خباز
اسم تحت يدخل فل المال واكتساب تجارة هذا لن ذلك؛ له ليس للناس يخبز

الخدمإة. 

لن شيء؛ ذلك مإن المستأجر على وليس صاحبه على العبد قال: وطعام
مإشروط غير والطعام العقد في عليه المشروط المستأجر على المستحق

ًا ل العقد في المستأجر على ًا. ول نص عرف
خدمإة لن يخدمإهم؛ أن المستأجر العبد ففي ضيفان بالمستأجر نزل قال: وإذا

على كان العبد هذا لول أنه ترى أل المستأجر خدمإة جملة مإن المستأجر ضيفان
بالله يؤمإن كان السلم: «مإن عليه قال ومإروءة ديانة يخدمإهم أن المستأجر

خدمإة المستأجر على كان ضيفه» وإذا فليخدم أو ضيفه فليكرم الخر، واليوم
كخدمإته. ضيفانه خدمإة صار نفسه خدمإة المستأجر على كان وإذا ضيفه،

المستأجر يخدم أن العبد فعلى العبد، استأجر مإا بعد امإرأة المستأجر تزوج وإن
ًا؛ المرأة ويخدم العبد وعلى الضيف، حال مإن أقل يكون ل المرأة حال لن أيض
الولى. الطريق مإن المرأة خدمإة عليه فكان الضيف خدمإة
ًا أجر مإحمد: رجل عن إبراهيم رواية وفي أن البينة أقام العبد إن ثم سنة له عبد

ًا كان المولى أن تبين لنه للعبد؛ فالجرة الجارة، قبل أعتقه كان المولى أجنبي
المنافع وهو والمبدل بإجارته ونفذ العبد، إجارة على فتوقف الجارة هذه في
ًا له البدل فكان للعبد العتق بعد فسخت وقد حر، العبد: إني قال ولو أيض

العمل على المولى وأجبره مإوله إلى القاضي ودفعه بينة له يكن ولم الجارة
للمولى ول للعبد أجر فل الجارة قبل أعتقه المولى وأن حر، أنه بينة أقام ثم

أجره وقد العتق فادعى بالغ غير كان ولو للعبد، الجر كان فسخت يقل لم ولو
للغلم. فالجر بحاله المسألة وباقي عمل، ثم فسخت وقال: قد المولى

نوع المسألة وفي أجره، رجل حجر في لقيط بمنزلة «الكتاب»: وهو في قال
ًا كان المولى أن تبين لنه إشكال؛ إجارته على يوقف عقده وأن عنه، أجنبي
وقال: هذا الجواب، إلى أشار ثم الجر له يكون ل حتى فسخه يعمل أن فينبغي
أجره. رجل حجر في لقيط بمنزلة
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ليس مإا يجعل بالجارة لنه اللقيط إجارة مإلك إنما الملتقط ذلك: أن وبيان
ًا، حقه في بمتقوم أن يقتضي المعنى وهذا الصغير حق في نظر وإنه مإتقومإ

ًا كان إذا مإعتقة، إجارة المولى يملك المولى عقد فينفذ حجره في صغير
ذلك. بعد فسخها يملك فل اللزوم بصفة عليه الجارة

أعتقه أشهر ستة مإضت فلما سنة عبده الرجل أجر «القدوري» :وإذا في قال
المولى مإلك على باقية الجارة بعد والرقبة نفسه مإلك اعتق لنه جائأز، فعتقه
فسخ، شاء وإن الجارة على مإضى شاء إن بالخيار العبد وكان عتقه، فينفذ
حدوثها، حسب على فساعة ساعة ينعقد الجارة عقد قلنا: أن مإا على بناء وهذا

الحادثة المنافع حق في العقد فيصير العبد، مإلك على حدث العتق بعد والمنافع
أن له يكن لم أجاز وإذا الجازة، على فتوقف الفضولي مإن صدر كأنه العتق بعد

المنافع بدل الجر لن للعبد بقي ومإا للسيد مإضى مإا وأجر ذلك بعد ينقض
للعبد، بدلها فكان العبد بإجارة عليها العقد ونفذ العبد، مإلك العتق بعد والمنافع

حقوق مإن البدل قبض لن المولى؛ مإن بوكالة إل الجرة يقبض أن للعبد وليس
العبد أجر حين المولى كان وإن المولى، هو والعاقد للعاقد فثبت العقد،

تملك الجرة لن للسيد؛ كلها فالجرة العتق، بعد العبد أجاز ثم الجرة استعجل
الجرة فصارت المولى، مإلك حكم على المبدل الحالة تلك وفي بالتعجيل
بالعتق. يتغير فل الملك ذلك حكم تقرر العبد عن وبالجارة للمولى، مإملوكة

فله مإدة مإضى مإا بعد عتق ثم المولى، بإذن نفسه آجر الذي هو العبد كان ولو
آجر ولو مإنه كان العقد لن الجرة؛ قبض يلي الذي هو والعبد الفسخ، حق

يوسف أبي قول في باقية فالجارة الرق، في ورد عجز ثم عبده، المكاتب
 fالجارة. مإحمد: تنقض وقال

ًا استأجر ولو ًا الرجل أجر ولو القولين، في الجارة بطلت عجز ثم عبد له عبد
المنفعة استيفاء قبل الجارة كانت فإن الجارة، المستحق وأجاز استحق ثم

أجاز وإن البتداء، في كالذن النتهاء في الجارة لن للمالك الجرة وكانت جاز
مإضت قد المنافع لن للعاقد؛ والجرة الجارة تعتبر لم المنفعة استيفاء بعد

).4ب25( وتلشت
ابتداء مإعنى في الجازة لن الجازة؛ تلحقها فل يجوز ل عليها العقد وابتداء
قول في للمالك والباقي الماضي في فالجر المدة، بعض في أجاز وإن العقد

يوسف. أبي
للمالك. فهو بقي ومإا للغاصب مإضى مإا مإحمد: أجر وقال
مإحمد: أن قول ووجه الجازة، فتلحقه قائأم العقد يوسف: أن أبي قول فوجه
فل انعدم قد العقد مإنفعة مإن مإضى مإا حق ففي فساعة، ساعة ينعقد العقد
الجازة. تلحقه
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ًا وسكناها زوجها مإن دارها المرأة أجرت الليث»: إذا أبي «فتاوى وفي فل جميع
ذكر. هكذا تخبز، أو لتطبخ، استئجارها بمنزلة وهو قال لها، أجر

وسكناها الجر ولوجوب الجارة، لصحة شرط التسليم أن المعنى وقيل: في
استئجارها على والقياس مإردودة، والعلة مإمنوع والحكم التسليم يمنع مإعه

يكن لم إن ديانة عليها واستحق والخبز الطبخ لن صحيح؛ غير والخبز للطبخ
ًا ًا. عليها مإستحق حكم

ًا ول ديانة إل عليها مإستحق غير مإنزلها في الزوج إسكان أمإا وقوله: بأن حكم



التسليم. يمنع الزوج مإع سكناها
ًا الرجل استأجر ولو السكنى في للزوج تابعة لنها يمنع قلنا: ل ليخدمإه غلمإ
ًا الغلم فرفع البيت مإتاع مإن آخر شيء على يده مإن ووقع البيت، مإتاع مإن شيئ

المستأجر عند كانت وديعة على وقع ولو الغلم، على ضمان فل فكسره
ضامإن. فالغلم وكسرها
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 له والستئجار الصبي إجارة الفصل بهذا يتصل ومإما

لن جائأز؛ فهو العمال، مإن عمل في الصبي الوصي أو الجد أو الب أجر إذا
فمع والرياضة، التهذيب بطريق عوض غير مإن الصغير استعمال ولية لهؤلء

لغيرهم ولية ل لنه مإنهم؛ واحد له كان إذا غيرهم إجارة يجوز ول أولى، العوض
رحم ذو فأجره مإنهم واحد له يكن لم وإن مإنهم واحد قيام حال الصغير على

الحجر لصاحب فإن والرياضة التهذيب بطريق جاز حجره في وهو مإنه، مإحرم
هو آخر فأجره مإحرم رحم ذو حجره في كان فإن حجره، في مإن تهذيب ولية

أبي قول في جاز الم فأجرته أم وله عمه حجر في كان إذا كالصبي أقرب
يجوز. مإحمد: ل وقال يوسف
بطريق ووصيهما والجد الب غير حق في الولية هذه مإحمد: أن قول فوجه

في الصبي كان لمن والرياضة التهذيب ولية تثبت وإنما والرياضة، التهذيب
مإلكه البعد مإلكه فإذا الولية إثبات في مإؤثرة القرابة أن يوسف ولبي حجره،
الجرة؛ يقبض أن الصغير على الجارة ولي والذي الولى، الطريق مإن القرب

الصغير مإال لنها عليه؛ ينفقها أن له وليس بالعاقد فيتعلق العقد حقوق مإن لنه
إذا وكذلك الصغير، مإال في التصرفا ولنه ووصيهما؛ والجد الب لغير وليس
لما عليه ينفق ل ولكن يقبضه، أن حجره في الصغير فللذي شيء للصغير وهب
مإمن غير فأمإا أمإواله، وسائأر الصبي عبد إجارة ووصيهما والجد وللب قلنا

هؤلء لغير ليس لنه الصغير؛ مإال إجارة يمكن ل حجره في الصغير مإمن هؤلء
الصغير. مإال في التصرفا ولية
يتهم ول ظهر لنه عبده، يؤاجروا أن قال: استحسن أنه الله رحمه مإحمد وعن
ًا الصغير نفس في ًا الصغير مإال في وليتهم تظهر فكذا له نظر قال: له نظر

بالصغير، ضرر ذلك تأخير في لن مإنه؛ بد ل مإا عليه ينفقوا أن استحسن وكذلك
شاء إن بالخيار فهو الصغير بلغ ثم الصغير أووصيهما الجد أو الب أجر ولو

فسخ. شاء وإن الجارة على مإضى
ًا أجروا إذا وبينما هذا بين فرق له يكون ل حيث الصغير بلغ ثم للصغير، عبد
الفسخ.  ولية

يحصل بها إذ الصغير حق في مإنفعة مإحض الصغير مإال إجارة والفرق: أن
فينوب المنافع وهو بمتقوم ليس مإا بمقابلة الجر وهو مإتقوم هو مإا للصغير

إجارة فأمإا بالغ، وهو بنفسه آجر كأنه وصار الصغير، مإناب فيها والوصي الجد
ًا يتمحض لم الصغير ل أن ينبغي فكان بدنه أتعب لنه الصغير؛ حق في نفع
تهذيب ولية فلهؤلء والرياضة، التهذيب حيث مإن مإلكوها لكن هؤلء يملكها
بالبلوغ. انقطعت قد التهذيب قلنا: وولية ورياضته الصبي
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يجوز. ل للصغير نفسه الوصي أجر وإذا
العين مإقابلة أنه مإع نفسه مإال بيع يملك ل الوصي فلن مإحمد؛ قول على أمإا

أولى. بالعين المنفعة مإقابلة وإنه مإنه نفسه إجارة يملك ل فلن بالعين
كان إذا الصغير مإن نفسه مإال بيع يملك إنما حنيفة: فلنه أبي قول على وأمإا

ًا النفع قيمته مإن بأقل كان وإن للصغير، المنفعة بيع في نفع ول للصغير ظاهر
للصغير يحصل ومإا غبن للوصي يحصل مإا لن مإثله؛ في الناس يتغابن ل بحيث
المنفعة. مإن خير والعين مإنفعة

كان إذا حنيفة أبي قول في يجوز أن فينبغي لنفسه الصغير الوصي استأجر ولو
يحصل لنه للصغير؛ نفع التصرفا هذا في لن مإثلها؛ في الناس يتغابن ل بأجرة

ل لنفسه الصغير استأجر إذا الب وأمإا المنفعة، بمقابلة الجر وهو العين له
في ذكر القيمة بمثل للصغير نفسه أجر إذا وأمإا الجارة، هذه جواز في شك
ًا؛ عندهم يجوز أنه الروايات عامإة بمثل الصغير مإن له مإنفعة باع لنه جميع

ًا باع لو بما فيعتبر القيمة هذا. فكذا جائأز وذلك القيمة، بمثل الصغير مإن له عين
«شرحه». في السلم شيخ ذكر هكذا يجوز، ل أنه الروايات بعض في وذكر
ًا يكن لم إن ديانة، الب على واجب للصغير العمل ذلك: أن ووجه مإن واجب
هذا.  قبل هو لما الجارة جواز مإانع ديانة فالوجوب الحكم، حيث

وهو حجره، في هو آخر ليتيم ليعمل اليتيم عبد نفسه مإن استأجر إذا الوصي
ًا باع لو بما فيعتبر الخر مإن اليتيمين أحد مإنفعة باع لنه يجوز؛ ل وصيهما عين

إذا المحجور الصبي كذلك فهذا يجوز، ل وذلك الخر مإن أحدهما مإال أعيان مإن
يجز. لم نفسه أجر

المعاوضة عقد الجارة لن وهذا؛ يجز، لم نفسه أجر إذا المحجور العبد وكذلك
وجهين: على فهذا عمل فإن البيع، يملك ل كما عليه المحجور يملكها فل كالبيع

وجوب لن الجر؛ يجب ل أن القياس الوجه هذا وفي العمل مإن سلم إن إمإا
باطل. والعقد العقد باعتبار الجر
العقد فتجويز العمل مإن سلم بعدمإا لن المسمى؛ الجر يجب الستحسان وفي

ًا يتمحض يحصل الجارة جوزنا إذا لنا الصبي؛ حق وفي المولى حق في نفع
وتضيع الجر يجب ل تجوز لم ولو يلزمإهما، ضرر غير مإن الجر وللصبي للمولى

أن وعلم أصلً، يتقوم ول نفسه مإنافع الصبي وعلى العبد مإنافع المولى على
ًا تمحض العمل مإن سلم بعدمإا الجواز لكون البتداء مإن الجواز وامإتناع نفع
العمل مإن الصبي أو العبد يهلك أن لجواز والنفع الضرر بين مإترددة الجارة
ًا الجارة فكانت الجر، به حصل إن العين ضمان فيبطل ًا نفع فلم بالضرر شائأب

ًا، الجواز بمحض العمل مإن سلم مإا وبعد لهذا البتداء؛ مإن يجز والمحجور نفع
الجارة. جازت فلهذا ذلك؛ وغير الهبة كقبول النفع استجلب عن مإمنوع غير
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ًا المحجور كان إن الوجه هذا وفي العمل، مإن المحجور هلك إن وإمإا وعلى صبي
المحجور كان الهلك. وإن قبل عمل فيما الجر وعليه ديته المستأجر عاقلة
ًا لن وهذا العبد، له عمل فيما عليه أجر ول قيمته المستأجر فعلى عبد



ًا صار المستأجر الوقت ذلك مإن مإلكه ضمن فإذا استعمله، كما للعبد غاصب
ًا وصار وإنما بالغصب، يضمن ل الصغير فأمإا أجر، عليه يجب فل بملكه مإنتفع

في الملك يعيد ل الخيانة، ضمان أن إل باستعماله، صار وقد بالخيانة، يضمن
ًا، المضمون كان إذا المضمون ًا كان فإذا عبد المستأجر يملكه فلم أولى، حر

ًا يصر ولم الضمان بهذا قبل عمل فيما الجر عليه فكان نفسه، بملك مإنتفع
الوجه. هذا مإن الهلك

أبي قول في الصبي يؤاجر أن يملك الوصيين «القدودي»: وأحد في قال
عبده. مإحمد: يؤاجر عبده. وقال يؤاجر ول حنيفة،

ًا الصبي أب يكن لم «المنتقى» إذا وفي في الصغير كان لمن فليس حائأك
بشرط مإفيد الصغير في التصرفا لن حائأك؛ إلى يسلمه ) أن4أ26( حجره
الحرفا. خبائأس مإن الحياكة لن بالصغير ضرر هذا وفي النظر،
أم المثل أجر المستأجر أيلزم المثل، أجر بدون اليتيم مإنزل أجر إذا الوصي

ًا يصير أن يجب فتاويه»: أنه في «الفضلي الجر. ذكر يلزمإه ول بالسكنى غاصب
ًا يصير المزارعة: كتاب في قال الجر. فقد يلزمإه ول علمائأنا، أصول على غاصب

يتغابن ل مإا الزرع مإن للزارع وشرط دفعها إذا مإزارعة الرض يدفع الوكيل
ًا يصير الوكيل إن مإثله، في الناس ًا، مإخالف ًا، الزارع ويصير غاصب نقل: ولم غاصب

الفاسدة.  المزارعة بأحكام فيها نحكم ولم فاسدة، مإزارعة هذه

ًا يكون ل المستأجر «كتابه» أن في الخصافا قال: وذكر أجر يلزمإه بل غاصب
ً يسم ولم المالك مإن كانت لو الجارة لن وهذا المثل، المثل أجر يجب بدل

ًا فالزيادة عليه يزاد ول المسمى، وجب الجر فيه سمى كان ولو بلغ، مإا بالغ
بالتسمية، أبطلها المؤاجر لن المستأجر؛ على تجب لم إنما المسمى على

ًا فالوصي ً الجر يسم لم لو أيض ًا المثل أجر يجب أصل سمى وإذا بلغ، مإا بالغ
الزيادة الوصي لبطال تجب ل إنما المسمى على الزيادة تجب لم الجر

لم التسمية كأن الزيادة حق في ويجعل سبيل، إبطالها إلى له وليس بالتسمية
أصلً. توجد

حتى الخصافا بقول يفتي كان السغدي علي السلم ركن المإام والقاضي
ظنك فما المثل، أجر عليه يجب صبي دار إنسان غصب قال: لو أنه عنه حكى

ًا الصورة هذه في المثل أجر يجب أنه على والفتوى هذا، في إذا ل بلغ، مإا بالغ
مإن لليتيم أنفع النقصان ضمان وكان المستأجر، سكنى بسبب المنزل انتقص

يقول وهكذا المثل أجر يجب ذلك بدون أمإا النقصان، ضمان فيجب المثل أجر
المثل أجر يجب أنه للستغلل مإعد وإنه صغير، حانوت أو صغير دار سكن فيمن

ضمان فيجب الصغير حق في أنفع النقصان وضمان سكناه بسبب انتقص إذا إل
النقصان.
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ًا أقعد الفتاوى»: رجل «قضايا وفي هذا له فاتخذ مإعه، يعمل رجل مإع صبي

ًا أعطاه كان قال: إن مإعه يعمل ل أن للصبي بدا ثم كسوة الرجل كرباس
الصبي لن سبيل؛ الكسوة على للرجل يكن لم خياطته تكلف الذي هو والصبي

أعلم. والله الدافع حق عنه فانقطع بخياطته مإلكه
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 الجارة تسليم صفة عشر: في الثاني الفصل



ًا الجارة عقد وقع إذا عليه وقع مإا تسليم وجب مإسافة، أو مإدة على صحيح
واجب عليه المعقود تسليم لن النتفاع مإن مإانع ل الجارة مإدة وإنما العقد،
التمكين فيقام يتصور ل المنفعة عين تسليم لن النتفاع، مإن بالتمكين وذلك

فإن النتفاع، مإن مإانع ل بحيث إليه المحل تسليم وذلك مإقامإه، النتفاع مإن
مإدة بقدر الجر سقط النتفاع يمنع مإا المسافة أو المدة، بعض في عرض
المنع.
يقطع أو الرض، تغرق أو إباق، أو مإرض، فيه يحدث أو غاصب يغصبه بأن وذلك
المستحقة المنفعة تسليم مإقام قائأم المحل تسليم أقمنا لنا الشرب، عنها

ينفسخ التسليم فإن التمكين فات فإذا النتفاع، مإن التمكين بسبب بالعقد
مإدة في استأجر مإا تسليم في المدة انقضاء بعد اختلفا فإن بقدره، العقد

تسليم عليه للمدعى الجر لن يمينه مإع المستأجر قول فالقول الجارة،
وتقرر التسليم تثبت الجر بينة والبينة ينكر، وهو الجر، وتأكد عليه المعقود

ذلك. تنفي المستأجر وبينة المستأجر، على له الجر
فقال العارض حدوث في واختلفا المسافة، أو المدة أول في سلم أنه اتفقا ولو

إباق، أو غصب، أو مإرض، مإن به النتفاع عن مإنعني مإا لي المستأجر: عرض
ًا العارض ذلك كان فإن ذلك، المؤاجر وجحد قول فالقول الخصومإة عند قائأم

ًا يكن لم وإن البتة، يمينه مإع المستأجر يمينه مإع المؤاجر قول فالقول قائأم
الثاني الفصل وفي للمستأجر، شاهد الظاهر الول الفصل في لن علمه؛ على

نفسه فعل على يحلف لنه البتة؛ المستأجر يحلف وإنما للمؤاجر شاهد الظاهر
نفسه. فعل على يحلف ل العلم على المؤاجر يحلف وإنما التسليم، وهو
قول فالقول المانع، بقاء مإدة في واختلفا المانع حدوث على اتفقا وإن

ًا هذا فكان العارض بحدوث انقطع قد الول القبض لن المستأجر؛ في خلف
المستأجر.  قول فيه القول فيكون القبض، ابتداء

المستأجر بالعبد جاء إذا يوسف: المستأجر أبي «المنتقى» عن في قال
ًا، وأقام وكذا، كذا عمل أنه البينة العبد رب وأقام أبق، قال: قد أو مإريض

ًا، كان أو يومإئذ، أبق كان أنه بينة المستأجر لنها العبد؛ رب بينة فالبينة مإريض
المبينة. هي

ً رجل مإن يكاري «الصل»: رجل وفي مإعناه فانزله المنزل فقال: دونك مإنزل
الباب يفتح لم أنه إل ونيشين، أي فردد أيدن فردد وجا خان أينك بالفارسية

لي يفتحه المستأجر: لم وقال الجر، المنزل صاحب وطلب الشهر رأس فجاء
ل فتحه على يقدر ل كان وإن واجب، فالكراء فتحه على يقدر كان فإن وأنزله،

ًا كان مإتى لنه وذلك؛ الكراء يجب وبين بينه الجر خلى وقد فتحه، على قادر
العقد بحكم المستحق التسليم لن عليه؛ المستحق بالتسليم أتى فقد الدار

بهذه تسلمه مإن المستأجر تمكن وقد تسلمه مإن المستأجر يتمكن تسليم
ًا وكان الجر، مإن وجدت التي التخلية عليه فيتأكد عليه المستحق لتسليم إثبات
يجب فإنه الجماع، على يقدر مإمن وهو زوجها بها خلى إذا كالمنكوحة البدل،
يصير المشتري وبين المبيع بين خلى إذا وكالبائأع الجماع، يوجد لم وإن المهر،
ًا هاهنا. كذا التخلية بهذه قبضه مإن تمكن لنه حقيقة؛ يقبضه لم وإن له، قابض
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عليه المستحق بالتسليم يأت لم لنه عليه أجر فل فتحة على يقدر ل كان وإن
على يقدر ل كان إذا التخلية بهذه التسليم مإن يتمكن لم المستأجر لن بالعقد؛
زوجها بها خلى إذا كالمنكوحة وكان الجر، يستحق ل التسليم وبدون فتحه،
ًا، أو رتقاء، كانت بأن جماعها، مإن الزوج يتمكن ل بحال وهي نفساء، أو حائأض
القدرة ومإعنى هاهنا كذا يوجد لم التسليم لن التخلية؛ بهذه يتكرر ل المهر فإن

يقدر لم لو حتى تلزمإه، مإؤنة غير مإن الفتح على القدرة الكتاب في المذكورة
القدرة.  تعتبر ل يلزمإه بمؤنة ل الفتح على

بشيء ليس الغلق الله: وكسر رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ قال
ودخلت الغلق كسرت فيقول: هل المستأجر، على يحتج أن للجر يكون ل حتى

الباب.
ًا استأجر وإذا ثم التسليم طلب وقد شهر، مإضى حتى إليه يسلمها فلم سنة دار

يمنع أن للمستأجر وليس القبض، مإن المستأجر يمنع أن للجر فليس تحاكما
يتجدد المتفرقة العقود حكم في عندنا الجارة لن المدة؛ باقي في القبض مإن

إثبات في يؤثر ل عقد في عليه المعقود ففوات المنافع حدوث بحسب انعقادها
الجارة يرغب وقت الجارة مإدة في يكن لم إذا قالوا: هذا أجر، عقد في الخيار
ًا إل الدار سلم ولو الباقي، قبض في يتخير لجله ً كان بيت الجر بمتاع مإشغول
مإنها، حائأط أو مإنها، بيت انهدم إذا مإا بخلفا ذلك بحساب الخر عنه يرفع

الجر. مإن شيء يسقط ل حيث الباقي في المستأجر وسكن
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المالك على المستأجر برد تتعلق التي المسائأل عشر: في الثالث الفصل
الذي وعلى المالك، على استأجر مإا رد المستأجر على الله: وليس رحمه قال
العارية رد فإن كالعارية، هذا وليس المستأجر مإنزل ) يقبض4ب26( أن آجر

المستعير. على
الرد كان إليه عائأدة القبض مإنفعة كان مإن فكل القبض بعد الرد والفرق: أن

السلم: «الغنم عليه وقال بالضمان»، السلم: «الخراج عليه عليه. قال
له سلمت المنفعة لن المستعير؛ إلى عائأدة المستعار قبض بالمغرم» ومإنفعة

ًا ومإنفعة المستعير، على المستعار نفقة كان ولهذا عليه، الرد مإؤنة فكان مإجان
الرد مإؤنة فكان الجرة في يتأكد حقه فإن المؤاجر، إلى عائأدة المستأجر قبض
عليه.
ًا، المستأجر إلى عائأدة المستأجر قبض قيل: مإنفعة فإن بالقبض فإن أيض

النتفاع.  مإن يتمكن

الحاصل لن المستأجر قبض مإنفعة فوق مإنفعته لن الجر لجانب قلنا: الترجيح
بقي ومإا تبقى ل وإنها مإنفعته مإجرد للمستأجر والحاصل تبقى وإنها عين للجر
عليه، الرد بإيجاد أولى هو فكان الجر لجانب الرجحان فكان يبقى ل مإما خير

الجر، على الرد يوجب بينما التعارض يقع جرم فل الجانبان يساوي أن الثاني
لن أولى؛ الجر على فنقول: إيجابه المستأجر، على الرد يوجب وبينما

الصل. يقتضيه المالك على الملك ومإؤنة يملكه المستأجر
ًا الرجل استأجر «الصل»: وإذا في الله رحمه مإحمد قال عليه يطحن رح



ًا وأراد الرحى، رب على الرد فمؤنة مإنزله إلى فحمله مإسمى، بأجر شهر
غير وفي قال: والمصر ثم آس، بالفارسية: دست ويقال اليد رحى بالرحى
على تجب الجارة في والعارية الجارة، في القياس في سواء ذلك في المصر

المستعير. على تجب العارية وفي المال، رب
والعارية، الجارة في المال رب بإذن الخراج كان إذا هذا مإشايخنا: وتأويل قال
على الرد مإؤنة تجب العارية وفي المال، رب على الرد مإؤنة تجب الجارة ففي

أخرجه الذي على الرد فمؤنة المال رب إذن بغير الخراج حصل فإن المستعير،
ًا ًا؛ أو كان مإستعير ًا صار لنه مإستأجر الغاصب. على الرد ومإؤنة بالخراج غاصب

ًا دابة آخر مإن استأجر مإحمد»: رجل عن «نوادره في سماعة ابن قال أيامإ
يجيء ولم مإنزله في فأمإسكها اليام، فانقضت المصر في يركبها مإعلومإة
هذا في مإتعدي غير لنه عليه، ضمان فل الدابة ففقدت يأخذها صاحبها

الدابة ساق المستأجر أن فلو فيقبضها، يجيء أن الدابة رب على فإن المإساك،
فل الطريق في وهلكت الرد، عليه ليس أنه مإع مإنزله في المؤاجر على ليردها
ليردها بالدابة الرجل هذا وذهب آخر، بلد إلى المالك ذهب ولو عليه، ضمان

البلدة عن بالخراج ويصير الضمان عليه كان الطريق في فهلكت المالك على
ًا. غاصب
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فإن ويجيء، عليها يذهب مإسمى مإوضع إلى مإسمى مإوضع مإن استأجرها ولو
مإعتبر الشرط وهذا فيه، استأجرها الذي الموضع إلى يرده أن المستأجر على
وأمإسكها مإنزله إلى بها ذهب فإن السلم، في اليفاء مإكان بيان بمنزلة وهو

مإنزله. إلى بها الذهاب في مإتعدي لنه هلكت؛ إذا ضمن
أن المستأجر على فليس مإنزلي إلى وارجع كذا، مإوضع إلى قال: اركبها ولو

المستأجر مإنزل يأتي أن الجر وعلى فيه، استأجرها الذي المكان إلى يردها
مإنه. ويقبضها

مإربطها وأدخلها المستأجر المنزل إلى وردها دابة «المنتقى»: استأجر وفي
شيء كل ضاعت، أو هلكت إذا يعني عليه، ضمان فل عليها أغلق أو فربطها

صاحبها دار أدخلها ولو يبرأ المستأجر فعل فإذا عليه، ردت إذا صاحبها بها يفعل
أو هلكت إذا يعني ضامإن فهو عليها يغلق ولم يربطها، ولم مإربطها أدخلها أو

الدواب. إجارة فصل في المسائأل هذه بعض وستأتي ضاعت
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فيها والزيادة صحتها بعد الجارة تجديد عشر: في الرابع الفصل
وجهين: على فهذا به، المعقود أو عليه المعقود في والمستأجر الجر زاد وإذا
مإن أو الجر مإن الزيادة كانت سواء الزيادة تجوز ل مإجهولة الزيادة كانت إن

وإن أجر، مإا جنس خلفا مإن أو أجر مإا جنس مإن الزيادة كانت وإن المستأجر،
لنه يجوز؛ ل استأجر مإا جنس مإن كانت إن المستأجر جانب مإن الزيادة كانت
مإا جنس خلفا مإن كانت وإن عندنا، باطل وإنه جنسها مإن بمنفعة مإنفعة تمليك

جائأز. وإنه جنسها بخلفا بمنفعة مإنفعة تمليك لنه يجوز؛ استأجر
مإحمد عن الصلح» إبراهيم كتاب «شرح في الجملة هذه السلم شيخ ذكر

ًا آخر مإن استأجر ًا المؤاجر رجل فزاد حنطة بأكرار أرض مإنه المؤاجر فأخذه كر
ًا فزاده الول المستأجر فذهب ًا، كر الثانية هي فالجارة الجارة وجدده أيض

يوسف.  أبي عن المسألة هذه وذكر الثانية، تجديد مإقتضى الولى وانفسخت



وسلمها الجر في الثاني المستأجر على الول المستأجر زاد إذا فيما ووضعها
تنتقض ل الولى الجارة أن وذكر الول، وبالجر الزيادة، بهذه الول الدار رب

الجارة جدد إذا الدار صاحب أن الجواب وحاصل الجر، في زادها زيادة وهذه
زيادة. الثانية وتكون الولى، تنتقض ل يجدد لم وإذا الولى، تنتقض

ً مإحمد: استأجر عن ًا؛ رجل ً له ليعمل شهر أمإره ثم مإعلوم، بأجر مإسمى عمل
للجارة فاسخة الثانية فالجارة مإثلً، بدرهم مإسمى آخر بعمل الشهر خلل في

رفعه بل أجرين، له يكون ل حتى الثانية، الجارة في دخل الذي بالقدر الولى
وتعود درهم، وذلك أجره، لزمإه الثاني العمل مإن فرغ فإذا القدر، ذلك بحصة

الولى. الجارة
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يجوز ل ومإا الجارات، مإن يجوز مإا بيان عشر: في الخامإس الفصل
الجهالة. لمكان فيه العقد يفسد أنواع: نوع على مإشتمل الفصل هذا
ًا الرجل استأجر «الصل»: إذا في مإحمد قال فإن اللحم، فيه ليطبخ بعينه ِقدر
ًا، بأن الوقت بين ًا يبين لم وإن يجوز، اللحم مإقدار بين أو قال: يومإ مإنهما واحد

يبين أن ينبغي والمكاييل الموازين إجارة في وكذا الجهالة، لمكان يجوز ل
ًا يبين لم وإن به، يزينه أو يكتله مإا مإقدار أو المدة، لمكان يجوز ل مإنهما واحد

الجهالة.
ًا الرجل استأجر «الصل»: إذا في قال قال بأن مإسمى، غير دار مإن نصيب

الدابة، هذه مإن أو العبد هذا مإن أو الدار هذه مإن نصيبك مإنك لغيره: استأجر
إذا يوسف: يجوز أبي قول وعلى يجوز حنيفة: ل أبي قول على نصيبه، يبين ولم
ل أنه يشكل ل حنيفة أبي قول على أمإا مإحمد قول وهو ذلك، بعد بالنصيب علم

نصف. أو ربع أو ثلث أنه يدري ل مإجهول مإشاع المستأجر لن يجوز،
ًا باع قال: لو ولهذا المبيع لجهالة البيع يجوز ل يعلم ل والمشتري دار مإن نصيب
ًا كان ولو مإجهول، مإشاع المستأجر أن فدل ًا مإشاع أو النصف أجر بأن مإعلومإ

ًا كان فإذا عنده، يجز لم الثلث ً مإشاع يجوز.  ل أن أولى مإجهول

ل المشتري عند النصيب جهالة لن يجوز؛ أنه يشكل ل يوسف أبي قول وعلى
ًا اشترى قال: إذا حتى عنده، البيع جواز تمنع جاز مإقداره يعلم ولم دار مإن نصيب
ًا، الجارة جواز يمنع فل ذلك بعد بالنصيب علم إذا الخيار وله أن يجز لم فإذا أيض

الشيوع مإجرد ذلك بعد بقي مإذهبه على الجهالة هذه لجل الجواز؛ يمنع
جهالة لن وذلك مإحمد، قول على الشكال وإنما الجارة، مإن مإانع غير والشيوع
ًا، الجارة جواز يمنع أن فيجب البيع جواز يمنع عنده النصيب كان وإن أيض
مإحمد قول قال: بأن مإن مإشايخنا مإن ولكن مإذهبه على الجواز يمنع ل الشيوع

مإحمد قول ذكر كما لنه يوسف؛ أبي بقول ل حنيفة أبي بقول يلحق هنا ها
حنيفة، أبي بقول قوله فيلحق حنيفة أبي قول ذكر فقد يوسف، أبي قول عقيب

يثبت ل هذا فعلى مإحمد، قول وهو حنيفة أبي قول على الجارة هذه تجوز ل أن
البيع. في مإحمد عن الرجوع
تجوز يعني يوسف، أبي بقول يلحق مإحمد قال: قول )» مإن4أ27( ومإنهم

ذكر عما مإحمد رجوع أثبت مإن مإنهم بينهم فيما واختلفوا قوله، على الجارة
ومإنهم البيع، جواز يمنع ل الجارة جواز يمنع لم إذا النصيب جهالة لن البيع؛ في



والبيع. الجارة بين قوله على وفرق البيع فصل عن مإحمد رجوع يثبت لم مإن
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تجب والجرة المنافع، حق في فساعة ساعة تنعقد الجارة أن والفرق: وهو
حال ينعقد البيع فأمإا مإعلوم، النصيب الستيفاء وعند المنافع، استيفاء عند

يجوز. فل مإجهول، البيع وجود حال والمبيع وجوده
ًا، استأجر قال: رجل يذكر لم ولكن يزرعها أنه ذكر أو يزرعها، أنه يذكر ولم أرض

فاسدة فالجارة يزرعها أنه يذكر لم إذا أمإا فاسدة، فالجارة يزرعها، شيء أي
والغرس، للبناء وتارة للزراعة، تارة تستأجر الرض لن عليه؛ المعقود لجهالة

عليه المعقود يصير ل يبين لم مإما البعض على للبعض رجحان ول ذكرهما
ًا.  مإعلومإ

فاسدة فالجارة يزرعها شيء أي يبين لم أنه إل يزرعها أنه ذكر إذا وكذلك
لزراعة وتستأجر الحنطة لزراعة تستأجر الرض لن عليه؛ المعقود لجهالة
ًا الرض حق في ذلك وتفاوت والرز الذرة لزراعة وتستأجر الشعير تفاوت
ًا ًا يبين لم مإما فاحش ًا، عليه المعقود يصير ل ذلك مإن شيئ زرعها فإن مإعلومإ

ًا استوفى لنه المثل؛ أجر يجب أن فالقياس المدة ومإضت النواع هذه مإن نوع
فاسد. عقد بحكم عليه المعقود

ًا؛ العقد وينقلب المسمى، يجب الستحسان وفي صار عليه المعقود لن جائأز
ًا هذه في الجهالة ارتفاع فصار النعقاد، في بعد والجارة بالستعمال مإعلومإ
العقد. فيجوز سواء، العقد لدى وارتفاعها الحالة
يحمل شيء أي يذكر ولم عليها، ليحمل بغداد إلى دابة استأجر إذا هذا وعلى
عليها يحمل أن قبل اختصما فإن مإتفاوتة، الحمال لن فاسدة؛ فالجارة عليها
ًا حمل وإن وإبطاله، نقضه يجب الفاسد العقد لن الجارة؛ القاضي أبطل شيئ
حمل لنه ضمان؛ فل الطريق في وهلكت مإثلها، على الناس يحمل مإا عليها
ًا، المثل أجر فعليه المسمى المكان ذلك بلغ وإن بإذن، عليها والمسمى قياس

ًا، المتقدمإة. المسألة في والستحسان القياس وجه مإر وقد استحسان
ً الرجل استأجر قال: وإذا ً عليها ليحمل مإكة إلى إبل ومإا رجلن فيه مإحمل
والدثر الغطاء ير ولم الرجلين، المكاري رأى وقد والدثر، الغطاء مإن يصلحهما

ًا فاسد فهو مإا إلى ذلك وينصرفا يجوز الستحسان وفي المحمول لجهالة قياس
ًا مإعلوم وذلك والدثر، الغطاء مإن مإكة طريق في مإثلها إليه يحتاج فيما عرف
ًا والمعلوم بينهم، ًا. كالمعلوم عرف شرط
ومإا والسويق الدقيق مإن كذا كذا عليها يحمل راحلة استأجر إذا وكذلك

أشبهها، ومإا المطهرة مإن المعاليق مإن بها ويعلق والزيت، الخل مإن يصلحهما
ًا يبين ولم ذكرنا.  الذي والستحسان القياس على فهو ذلك مإن شيئ

ً استأجر وإذا ًا أو إبل ول الحنطة، مإقدار يبين ولم الحنطة عليها ليحمل حمار
يجوز، ل أنه الجارات كتاب «شرحه» مإن في السلم شيخ ذكر إليها أشار
إلى وينصرفا يجوز، «شرحه» أنه في الله رحمه الحلواني الئأمة شمس وذكر

والراحلة. المحمل بمسألة أشبه القول وهذا المعتاد،
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كل عليها يطحن دابة استأجر الجارات: إذا كتاب في الله رحمه مإحمد وقال
جنس بين لنه جاز؛ يوم كل عليها يطحن كم يسم ولم دراهم، بعشرة شهر

أن وله الجارة، لجواز يكفي العمل جنس وبيان مإقداره، يبين لم أنه إل العمل
ًا مإثلها يطحن ومإا وتطيق الدابة تحمل مإا مإقدار عليها يطحن العرفا. في قدر

مإا قدر عليها يحمل أن وله جاز، عليها ليحمل استأجرها لو مإا نظير قال: وهو
ًا استأجر قال: رجل تحتمل، ًا أو دار أن القياس له يريدها الذي يسم ولم بيت

تفسد. ل الستحسان وفي الجارة، تفسد
مإختلفة النتفاعات ووجوه النتفاع، والبيت الدار مإن المقصود القياس: أن وجه

حيث مإن يكون وقد المإتعة، ووضع السكنى حيث مإن يكون وقد مإتفاوتة
ًا يبين لم مإا فإنه والقصارة، الحدادة للحمل، دابة استأجر لو كما ذلك، مإن شيئ

يركب. مإن يبين ولم للركوب، استأجر أو عليها، يحمل مإا يبين ولم
ًا مإعلوم عليه المعقود الستحسان: أن وجه ًا البيت لن السكنى؛ وهو عرف عرف
ًا المعلوم أن عرفا لما إليه العقد مإطلق فانصرفا للسكنى ويؤاجر يبنى عرف

ًا، كالمعلوم ًا استأجر فكأنه شرط ًا أو دار أنه أليس بذلك صرح ولو للسكنى، بيت
ساكن بين التفاوت فيه يقع ل مإما السكنى لن يسكن؛ مإن يبين لم وإن يجوز

وساكن.
يركب؛ ومإن يحمل، مإاذا يبين ولم الركوب، أو للحمل دابة استأجر إذا مإا بخلفا

ًا مإعلوم غير الشخاص بعض وركوب الشياء، بعض حمل لن لينصرفا عرف
فما التفاوت، فيه يقع مإا والركوب والحمل مإتعارفا الكل بل إليه، العقد مإطلق

ًا، عليه المعقود يصير ل يبين لم الجارة.  بجواز يحكم فل مإعلومإ

ًا سمسار إلى الحر الرجل دفع وإذا أن على وكذا كذا له يشتري أن وأمإره درهم
ًا، إليه دفع أو إليه، المدفوع الدرهم يكون الدرهم هذا ويكون يبيعه أن وأمإره ثوب

يتمان قد والشراء البيع لن فاسد؛ فهذا يشتري أو له ليبيع الرجل استأجر أو له
في والجملة مإجهولً، عليه المعقود فكان بكلمات، يتمان وقد واحدة، بكلمة

وجهين: مإن ذلك
ًا يستأجره أحدهما: أن المعقود لن ويشتري؛ له ليبيع مإعلوم بأجر الليل إلى يومإ

وقد نفسه، سلم مإتى الجر يستحق ولهذا المنفعة، الصورة هذه في عليه
الوقت. ببيان مإعلومإة المنفعة صارت

ًا، يشترط ول ويشتري يبيع أن يأمإره الثانية: أن ًا فيكون شيئ يعوضه ثم له مإعين
انتهاء؛ إجارة ابتداء استعانة هذا لن الجر؛ ذلك بمثل العمل مإن الفراغ بعد

السمسار في ثم امإتنع، إذا العوض إعطاء على مإشايخنا: يجبر قال ولهذا
ًا كان مإا وجميع به يجاوز ل المثل أجر فله واشترى باع إذا ذلك مإن فاسد

عمله بدل لنه ذلك؛ له ويطيب الفاسدة، الجارات سائأر في كما المسمى،
المشتري عجز عند الفاسد البيع في للبائأع المبيع قيمة تطيب كما له فيطيب

مإعصية. لنه العقد؛ هذا بمباشرته يأثم لكن مإلكه، بدل لنه العين؛ رد عن
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ًا استأجر وإذا ًا نهر ًا إلى أو له أرض إلى الماء فيه ليجري يابس أو له مإا رح

ًا استأجر أو مإيزابه، مإاء فيه ليسيل مإاء مإسيل ليستأجر فيه ليسيل مإيزاب
عليه المعقود لن يجوز؛ ل والنجاسات بوله فيها ليصيب بالوعته أو غسالته

لن النهر؛ كل في الماء إجراء يمكنه ل فلنه الول؛ الفصل في أمإا مإجهول،
ًا ينقص أن مإن بد فل ذلك، يستمسك ل النهر فيصير مإجهول ينقص مإا وقدر شيئ



فيه للناس يكن لم إذا العقد، فساد توجب عليه المعقود وجهالة مإجهولً، الباقي
المعقود جهالة مإع يجوز حيث بأجر الحمام في الدخول هذا على خرج تعامإل،
 تعامإلز فيه للناس لن عليه؛

يقل قد والبول الماء مإن فيه يسيل مإا فلن الفصول؛ مإن ذلك عدا فيما وأمإا
جنس في المعتمد الحلواني: الحرفا الئأمة شمس المإام الشيخ قال يكثر، وقد
ليست وهذه الناس، لحاجة القياس بخلفا جوزت الجارات أن المسائأل هذه
مإوضع استأجر إذا مإحمد عن وروي بالقياس فيها فيعمل الناس إجارات مإن

العقد جواز مإن المانع أن إلى ذهب كأنه جائأز، فهو مإاؤه ليسيل مإعروفا أرض
الموضع عين فإذا السطح، ومإن النهر مإن الماء يأخذ كم يدري ل لنه الجهالة؛

جاز.
ًا استأجر ولو ليسيل الحائأط في وهو استأجره ولو جاز، داره في ليركبه مإيزاب

قلنا. لما يجز لم فيه الماء
ًا4ب27( استأجر وإذا ًا، عليه ليضع حائأط مإن ) مإوضع مإوضع استأجر أو جذع
ًا استأجر أو والريح، الضوء مإنها عليه ليدخل بنقبها الحائأط مإن كوة ليبني حائأط
استأجر أو الشياء به ليعلق الحائأط في وتد مإوضع استأجر أو ستره، عليه

يجوز. ل حائأط في مإيزاب مإوضع
والوتد والكوة والجذع البناء مإوضع يبين لم إذا يجوز ل قالوا: إنما مإشايخنا بعض
ل قال: إنما مإن ومإنهم يجوز، ذلك بين إذا أمإا مإجهولً، عليه المعقود يكون حتى
أمإا الجهالة، لمكان يجوز ل حتى والوتد والكوة الجذع مإقدار يبين لم إذا يجوز

يدل الكتاب لفظ وإطلق حال، كل على يجوز قال: ل مإن ومإنهم جاز، بين إذا
الناس. إجارات مإن ليس أنه ذكرنا مإا والمعنى عليه،
ًا استأجر وإذا ًا مإوضع كي الغزل بها يصلح الوتاد فيها لينبذ الرض مإن مإعلومإ

ًا استأجر ولو الناس، إجارات مإن لنه جاز؛ ينسج ليصلح الوتاد فيها ليدق حائأط
ًا به البريسم عليها ًا أو شعر هذا لن مإشايخنا؛ بعض ذكره كذا يجوز، ل ديباج

ذلك تعامإلوا الناس لن يجوز؛ أن ينبغي ديارنا عرفا وفي الناس، إجارات مإن
ًا. الفصلين في جميع
ّلغه إن أنه على بغداد إلى دابة تكارى وإذا مإن يرضى مإا يعني رضاه فله إليها ب

بحكم أو بحكمة استأجرها إذا وكذلك البدل، لجهالة فاسدة فالجارة الجر،
الدابة. صاحب
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ًا الخيار يكن لم إذا الجارة فساد يوجب إنما البدل قيل: جهالة فإن مإشروط
ًا كان إذا فأمإا البدل، لصاحب لغيره: أجرت قال مإن أن ترى أل فل، له مإشروط

تشاء أيهما تأخذ بالخيار أنك على العبدين، بهذين بغداد إلى الدابة هذه مإنك
يمنع لم البدل لصاحب الخيار للشرط ولكن مإجهول والخر جاز، الخر وترد
الجارة. جواز ذلك

ًا، البدل جنس كان إذا هكذا قلنا: هذا فإن مإجهول، البدل جنس هنا وها مإعلومإ
التسمية، بدون يتقوم ل المانع لن العشرين؛ على يزاد ل عشرون قال: رضائأي

الزيادة عن أبرأه ولنه عليه يزاد فل القدر بهذا قومإها فإنما عشرون سمى وقد



البدل لصاحب يشترط لم لنه العشرين عن ونقص عشرين قال: رضائأي لما
بعد لما المسمى عن تنقص الجارة هذه مإثل وفي أخرى، مإنفعة العشرين مإع
تعالى. الله شاء إن هذا

ًا الدابة هذه مإثل أصحابه يتكارى مإا بمثل دابة تكارى إذا وكذلك كان بل مإعلومإ
ًا، يكري وبعضهم بعشرة الدابة هذه مإثل يكري أصحابه بعض كان بأن مإختلف

ًا ذلك كان إذا فأمإا ذلك مإن بأكثر وبعضهم ذلك مإن بأقل أصحابه كان بأن مإعلومإ
كان ذلك عرفا وقد ينقصون ول يزيدون ل بعشرة الدابة هذه مإثل يتكارون

ًا العقد ًا ذلك وكان فلن، باع مإا بمثل باع لو كما جائأز علم أو العقد، وقت مإعلومإ
ًا ذلك كان وإن هاهنا، هكذا جائأز البيع وهناك العقد مإجلس في فعليه مإختلف

قد الحوال باختلفا يختلف الدابة هذه مإثل أجر أن به يريد ذلك، مإن وسط
فعليه عشرة مإن أقل تكون وقد عشرة، مإن بأكثر تكون وقد عشرة، تكون

ًا ذلك مإن الوسط الطرفين. كل ومإراعاة الجانبين مإن نظر
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آخر نوع

الشرط: لمكان فيه العقد يفسد
ًا آخر مإن استأجر «الصل» :رجل في الله رحمه مإحمد قال ًا عبد بأجر شهر

الشهر مإن مإرض التي اليام بقدر يعمل أن فعليه مإرض إن أنه على مإسمى
لجهالة مإجهول الداخل الشهر مإن له شرط مإا لن الجارة؛ هذه تجوز ل الداخل

القائأم.  الشهر في المرض مإدة

ًا رجل مإن تكارى رجل ًا بيت ًا سكنه إن أنه على دراهم بعشرة شهر خرج ثم يومإ
يقتضيه ل مإا العقد في شرط لنه فاسدة؛ الجارة كانت دراهم، عشرة فعليه
مإنفعة. فيه المتعاقدين ولحد العقد،

قبل الباقي فوات حال بعضه بإزاء عليه المعقود بدل جميع شرط بيانه: أنه
إن أنه على حنطة اشترى لو مإا بمنزلة وكان ذلك يقتضي ل والعقد القبض،

ًا، البيع كان كله الثمن فعليه القبض قبل مإنها شيء هلك ًا كان وإنما فاسد فاسد
ذكرنا. الذي للمعنى

ًا فاسد فهذا مإعه، هو ركب المإير ركب كلما أن على دابة تكارى وإذا لجهالة أيض
ًا، يصير ل الدابة في عليه المعقود لن عليه؛ المعقود أو المدة بذكر إل مإعلومإ

ً عليه المعقود فكان هذين، أحد يوجد ولم المكان، بذكر يجوز. فل مإجهول
له شيء فل وإل بلغه، إن دراهم بخمسة بغداد إلى بالكوفة دابة تكارى وإذا

مإنفعة. فيه ولحدهما العقد، يقتضيه ل مإا فيها شرط لنه فاسدة، فالجارة
الجر وجوب يقتضي والعقد يبلغه، لم مإتى أجر له يكون ل أن شرط بيانه: أنه

بغداد. إلى يبلغه لم وإن سار، مإا بقدر
ًا استأجر «الصل» :إذا وفي على خراجها وشرط مإسماة بدراهم أرض

يجوز. ل هذا فإن المستأجر،
كلها، مإقاسمة خراج الخراج كان إن وجهين: إمإا على المسألة هذه بأن واعلم

وظيفة كان بأن بعضها أو أشبهه، مإا أو الرض، تخرجه مإا نصف الخراج كان بأن
خراَج الخراج كان أو أشبهه، مإا أو مإنها يخرج مإا وسدس درهم، جريب كل

ًا جريب كل وظيفة كانت بأن كلها، وظيفة مإقاسمة خراج الخراج كان فإن درهم
على المقاسمة خراج لن يجوز؛ حنيفة: ل أبي قول فعلى بعضها أو كلها



ًا جعله فقد المستأجر على شرطه فإذا عنده، المؤاجر أو كله مإجهول وإنه أجر
مإجهولً.  الرض تخرج مإا مإقدار لن بعضه؛

ًا ونقول: شرطا نفع فيه الجر وهو المتعاقدين ولحد العقد، يقتضيه ل شرط
العقد فساد يوجب الشرط هذا ومإثل وهوان ذل عن ينفك ل الخراج أداء فإن

شرطا فقد المستأجر على المقاسمة خراج عندهما لن العقد يجوز وعندهما
ًا فالعقد كلها وظيفة خراج الخراج كان وإن العقد يفسد فل العقد يقتضيه شرط

مإعلومإة الجرة فتكون مإعلوم الوظيفة خراج لن العلماء بين خلفا بل جائأز
لن وظيفة خراج الخراج كان وإن يجوز ل أن قال: ينبغي مإشايخنا ومإن

ذلك تطيق ل الرض كانت إن جائأز عنه الله رضي عمر وظيفة مإن النقصان
ًا شرطا فقد المستأجر على ذلك شرطا فإذا بالجماع، العقد يقتضيه ل شرط

ًا كانت ولو العقد به فيفسد مإنفعة فيه الجر وهو المتعاقدين ولحد عشرية أرض
ومإحمد يوسف أبي قول في جاز المستأجر على العشر وشرط فأجرها،
ًا شرطا فقد المستأجر على عندهما العشر لن الله؛ رحمهما يقتضيه شرط
العقد. فساد يوجب فل العقد،
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فإذا المؤاجر، على عنده العشر لن يجوز؛ الله: ل رحمه حنيفة أبي قول وعلى
ًا جعله فقد المستأجر على ذلك شرط ًا وشرط مإجهول وإنه أجر ل شرط

العقد. فساد فيوجب العقد يقتضيه
ًا استأجر الصغير» : رجل «الجامإع في الله رحمه مإحمد قال على بدراهم أرض
العقد، يقتضيه شرط هذا لن جائأز؛ فهذا ويزرعها يسقيها أو ويزرعها، يكريها أن

بالرض ينتفع ول المزارعة عقد العقد لن والكراب، السقي يقتضي العقد فإن
ًا الزراعة حيث مإن ويكري يثنيها أن عليه شرط وإن والكراب، بالسقي إل غالب

فاسد.  فهو يسرقيها أو أنهارها

تفسيره كان فإن مإكروبة، يردها بعضهم: أن قال التثنية تفسير في واختلفوا
بعد الرض رب إلى مإنفعته يعود شرط لنه للعقد؛ مإخالف شرط فهو هذا،

كان فإن يزرعها، ثم مإرتين يكربها أن التثنية بعضهم: تفسير وقال العقد، انتهاء
ًا الرض تخرج ديارهم في لن بديارهم؛ يختص فالفساد هكذا، تفسيره ًا ريع تامإ
الموضع هذا مإثل في الشرط هذا فيكون سيف، ديار في وكذا مإرة بالكراب

ًا مإنفعة لن الرض؛ رب وهو مإنفعة فيه ولحدهما العقد، يقتضيه ل شرط
يفسد ل تبقى ل كانت لو حتى العقد فساد فيوجب الجارة مإدة بعد بقي الكراب
العقد.

يفسد ل التثنية فاشتراط الكراب تكرار إلى تحتاج بلدة في الرض كان إذا وأمإا
) إن4أ28( عليه شرط إذا وكذلك العقد، مإقتضيات مإن يكون لنه العقد؛

ًا عليه شرط فقد المستأجر، عند مإن السرقين كان فإن يسرقيها مإال، هو عين
ًا شرط لنه العقد؛ يفسد الثاني العام إلى مإنفعته تبقى كان فإن ل شرط

مإنفعته تبقى ل كان وإن الجر، وهو مإنفعة فيه المتعاقدين ولحد العقد، يقتضيه
العقد. يفسد ل القابل العام إلى

يردها أن المستأجر على شرط الجارات»: إذا «شرح في السلم شيخ وذكر



فالعقد الجارة، مإدة في بكراب مإكروبة يردها أن شرط كان فإن مإكروبة،
ًا يكون قد مإجهول الكراب وقت لن فاسد؛ وذلك ثلثة، أو يومإين يكون وقد يومإ
فيوجب الرض لرب عامإل فيه المستأجر لن الجارة؛ عن مإستثنى الوقت
يكون بكراب مإكروبة يردها أن شرط وإن الجارة، فتفسد الجارة، مإدة جهالة

وجهين. على فالمسألة الجارة بعد
مإضي بعد تكربها وبأن بكذا الرض هذه الرض: أجّرتك صاحب قال إن إمإا

جائأز.  العقد الوجه هذا وفي المدة

هذا وفي الجارة مإدة انقضاء بعد تكربها أن على بكذا قال: أجرتك إذا وأمإا
ًا الكراب أطلق وإن فاسد، العقد الوجه العقد، بعد الكراب إلى ينصرفا إطلق
به يظن ول هنا، ها ذكرنا مإا ظاهر يخالف الفصل هذا جواب ولكن العقد ويصح
ًا، ذلك قال أنه الله رحمه ذكر مإا بخلفا أخرى رواية على عثر أنه فالظاهر جزاف

هنا. ها
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يقتضيه ل شرط لنه العقد؛ يفسد المستأجر على النهار كري شرط إذا وكذلك
جملة مإن لنه المؤاجر؛ على يكون أن العقد قضية بل المستأجر، على العقد

يخالف المستأجر على فاشتراطه الجر على فيكون النتفاع، مإن التمكين
العقد. مإقتضى

الجداول كري فقال: اشتراط والنهار، الجداول بين فرق مإن مإشايخنا ومإن
مإضي بعد يبقى النهار كري أثر أمإا السنة مإضي بعد أثره يبقى ل لنه صحيح؛
ًا الجر فيصير السنة، ً عليه شارط أصح. والول بمنفعته، هو يختص عمل

ًا تكارى وإذا فاسدة؛ فالجارة يسكنها ل أن على درهم بمئة سنة رجل مإن دار
المستأجر فإن مإنفعة، فيه وللمؤاجر العقد، يقتضيه ل مإا الجارة في شرط لنه
ذلك، بمثل سكن وإذا والمخرج، الوضوء بئر يمتلئ لم الدار يسكن لم إذا

مإن الرض لرب مإنفعة الشرط هذا في فكان فيتضرر الرض رب على والتفريغ
الوجه. هذا

ًا استأجر وقال: فيمن ول بنفسه، هو يسكن أن المستأجر على وشرط دار
مإتى لنه فائأدة؛ الشرط هذا في وللمؤاجر جائأزة، الجارة أن غيره مإعه يسكن
هو سكن لو يمتلئ مإما أسرع والوضوء المخرج هو يمتلئ غيره مإعه يسكن
الولى.  الصورة في يجوزه ولم الصورة، هذه في العقد جوز هذا ومإع وحده،

بينهما يجئ ل إذ التأويل مإن بد «شرحه»: ل في الله رحمه السلم شيخ قال
بئر ول بالوعة، بئر الدار في يكن لم أنه الثانية الصورة نقول: تأويل فرق،

ل لنه الشرط، هذا في للمؤاجر مإنفعة فل البئر فيها يكن لم ومإتى وضوء،
الدار ظاهر على يجتمع مإا لن هذه؛ الحالة كانت إذا غيره بإسكان يتضرر

يفسده. ول البناء يوهن ل السكان وكثرة المستأجر، على ذلك فإخراج
كذلك كان وإذا بالوعة، وبئر وضوء بئر الدار في كان أنه الولى، الصورة وتأويل

فأوجب العقد، يقتضيه ل شرط وإنه مإنفعة، نوع الشرط هذا في الدار لرب كان
المستأجر، فيها فسكن الولى الصورة هذه في الجارة فسدت إذا ثم فسادها

ًا المثل أجر فعليه fبلغ. مإا بالغ



ًا رجل مإن تكارى رجل وأهله، بنفسه هو ينزلها أن على بعشرة، شهر كل دار
ومإا حارسها، أجر ويعطي خراب، مإن فيها كان مإا ويرمإم الدار يعمر أن على
الجر بعض جعل لنه فاسدة؛ فالجارة غيره أو سلطان جهة مإن يأتيه مإن يأتيها

ً لم مإتى لنه والتسلم؛ التسليم مإن المانعة المنازعة في توقعهما جهالة مإجهول
بأي يدري ل المرمإة إلى يحتج لم حتى الدار مإن شيء يخرب ولم الثانية توجد
الجواب قالوا: وهذا الجارة، فساد توجب قلت وإن الجر وجهالة يعطيه قدر

وإنها الدار، رب على والثوابت العمارة لن والثوابت؛ العمارة في صحيح
ًا الشرط بهذا هو فصار نفسها في مإجهولة ًا لنفسه شارط مإجهولً. شيئ

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا الشرط بهذا يكون فل الساكن على فهو الحارس أجر فأمإا ًا لنفسه شارط شيئ

فاسدة، الجارة لن عليه؛ أجر فل يسكنها لم فإن العقد، يفسد فل مإجهولً،
فله سكنها وإن المنفعة، باستيفاء إل يستحق ل الجارات مإن الفاسد في والجر

ًا مإثلها أجر المعلوم.  المسمى بها يجاوز بلغ مإا بالغ

ًا كله المسمى كون مإع فسد إذا العقد والصل: أن ول المثل، أجر بمعنى مإعلومإ
يجب عشرة المثل وأجر خمسة كان إذا المسمى أن حتى المسمى على يزاد

حكم لها ثبت وإنما بنفسها، مإتقومإة غير عندنا المنافع لن وهذا غير؛ ل خمسة
إذا التسمية اعتبار وأمإكن التسمية، بقدر بالعقد قومإاها وقد بالعقد، المتقوم

ًا المسمى كان كانت مإا على مإتقومإة غير تبقى عليها زاد فما كله، مإعلومإ
الصل.

ًا المثل أجر يجب المسمى لعدم أو المسمى لجهالة العقد فسد وإذا بلغ، مإا بالغ
يمكن ل لنه عشرة؛ يجب عشرة المثل وأجر خمسة كان إذا المسمى، أن حتى

ًا بالعقد قيمتها فأوجبنا بالمسمى الصورة هذه في المنافع تقويم بلغت، مإا بالغ
ً بعضه المسمى كان إذا وكذلك ًا وبعضه مإجهول المرمإة، مإسألة في كما مإعلومإ
ًا المثل أجر يجب والثانية المسمى؛ بجميع القيمة تقدير يمكن ل لنه بلغ؛ مإا بالغ

به قومإاها مإا لنهما المعلوم؛ بقدر القيمة تقدير يمكن ول مإجهول بعضه لن
وبالزيادة. به قومإاها إنما فحسب،

بلغت، مإا بالغة قيمتها أوجبنا المعلوم وبالقدر المسمى بجميع تقويمها تعذر وإذا
المسمى.  على الزيادة طرفا في الكلم هو هذا

كله المسمى كان نقول: إذا المسمى، عن النقصان طرفا في الكلم وأمإا
أنه حتى المسمى عن ينقص السباب مإن آخر بسبب العقد وفسد القدر مإعلوم

المسمى كان وإذا خمسة يجب عشرة والمسمى خمسة المثل أجر كان إذا
ً بعضه ًا وبعضه مإجهول المسألة في إن حتى المعلوم الجر عن ينقص ل مإعلومإ
مإن المعلوم القدر وهو عشرة، يجب خمسة المثل أجر كان إذا والمرمإة الثانية

ل أن القدر مإعلوم كله المسمى كان إذا فيما القياس قضية لن وهذا المسمى؛
بها التقدير فيجب التسمية، بسبب تثبت المنافع قيمة لن المسمى، عن ينقص

ًا، كله المسمى كان إذا مإمكن بها والتقدير الجائأز، في كما أمإكن مإا مإعلومإ
بين التسوية تقع ل أن وهو لضرورة، القياس تركنا أنا إل بها، التقدير فيجب
كان إذا فيما مإعدومإة الصورة وهذه بينهما، التسوية تجوز ول والفاسد، الجائأز



ًا بعضه المسمى مإن المعلوم مإقدار أوجبنا إذا لنا مإجهولً؛ وبعضه مإعلومإ
حكم لن والفاسد، الجائأز بين التسوية إلى يؤدي ل عنه ينقص ولم المسمى،

ًا المسمى بعض كان وإن المسمى، جميع يجب أن الجائأز ً وبعضه مإعلومإ مإجهول
يؤدي فل المجهول مإن شيء يجب ول المعلوم، القدر وهو المسمى بعض يجب
والفاسد. الجائأز بين التسوية إلى
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ًا استأجر مإن قلنا: إن هذا وعن فسدت حتى يسكنها ل أن على بمئة سنة دار

مإئة يجب مإئة مإن أقل المثل أجر كان فإن المثل، أجر يجب سكنها لو الجارة
لن والفاسد؛ الجائأز بين ) التسوية4ب28( إلى يؤدي ل المئة قدر أوجبنا لو لنا
الصل هذا فعلى الدار سكن المستأجر لن الكل؛ ل المسمى بعض إيجاب فيه

المسائأل. هذه جنس يخرج
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
 بمعناه هو ومإا الطحان، قفيز في

ًا آخر مإن الرجل يستأجر أن الطحان قفيز صورة على الحنطة بها ليطحن ثور
ًا يستأجر أو دقيقها، مإن قفيز لصاحبها يكون أن بنصف الحنطة له ليطحن إنسان

عن روي عنه مإنهي لنه فاسد؛ وذلك ذلك، أشبه مإا أو ربعه أو ثلثه أو دقيقها
عليه الطحان» وقال قفيز عن نهى «أنه وسلم، عليه الله صلى الله رسول
مإنه. بشيء يستأجره مإعروفا: ل حديث آخر في خديج بن لرافع السلم

ًا الجر جعل فيه: أنه والمعنى ًا؛ شيئ الذي الدقيق بعض الجر جعل لنه مإعدومإ
غير لنه الوجود؛ حكم له وليس حقيقة، الحال في مإعدوم وإنه علمه، مإن يخرج
في والبدل العالم، في وجود له مإا الذمإة في يجب إنما لنه الذمإة؛ في واجب

ًا يكون أن يجب المعامإلت ًا أو كالعين حقيقة مإوجود كالثمن. حكم
ًا الحنطة صاحب يشترط أن الجواز أراد لمن ذلك في والجملة الدقيق مإن قفيز

ًا يكن لم إذا الدقيق لن الجيد؛ والجر الذمإة، في يجب بعينها حنطة إلى مإضاف
ًا يكون أن يجوز كما ًا عين جاز إذا ثم الذمإة، في فيها يكون أن يجوز إليه مإشار

الحنطة هذه يقال: ربع أن شرط وإنما شاء إن الحنطة هذه دقيق ربع يعطب
القدر. مإعلوم الجر ليكون الجيد؛ الدقيق مإن
ًا استأجر ولو المستأجر على وكان فاسدة، فالجارة فيه يربح مإا بنصف حانوت
جعل لنه أو مإجهول؛ يربح مإا لن أمإا؛ الجارة فسدت وإنما الحانوت، مإثل أجر

الطحان.  قفيز مإعنى في فيكون علمه، مإن يحدث مإا بعض الجر

ً حائأك إلى الرجل دفع وإذا فالجارة ذلك أشبه مإا أو بالنصف لينسجه غزل
مإن يحدث مإا بعض الجر جعل لنه الطحان قفيز مإعنى في لنه أمإا فاسدة،

ً صادفت إن البتداء في الجارة هذه لن أو عمله؛ وبين بينه مإشترك غير مإحل
ً صادفت النتهاء ففي المستأجر ًا، مإحل ابتداء في شركة ل لنه وهذا مإشترك

الجر بعض يجب لنه مإشترك، والمحل العمل تم ولكن المحل في العمل
ً صادفت كان ولو العمل بابتداء ًا مإحل الجارة تنعقد لم وانتهاء ابتداء مإشترك

ً صادفت فإذا تعالى، الله شاء إن هذا بعد بيانه يأتي لما الجر يجوز ولم مإحل



ً البتداء في مإشترك غير ًا ومإحل ومإنع العقد انعقاد يمنع لم النتهاء في مإشترك
الجواز.
هذه بجواز يفتون كانوا وغيرهما سلمة بن ومإحمد يحيى كنصيربن بلخ ومإشايخ
به يترك حجة والتعامإل الثياب في بلدهم أهل لتعامإل الثياب في الجارة
تخصيص بمعنى للتعامإل الثياب في الجارة هذه وتجويز الثر به ويخص القياس

في ل الطحان؛ قفيز في ورد النص لن الطحان، قفيز في ورد الذي النص
ًا فيكون نظيره الحائأك أن إل الحائأك بدللة العمل تركنا فمتى دللة، فيه وارد

ًا، كان الطحان قفيز في بالنص وعملنا الحائأك في النص هذا ًا ل تخصيص ترك
ً جائأز. بالتعامإل النص وتخصيص أصل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

مإنهي وإنه عنده ليس مإا بيع والستصناع للتعامإل الستصناع جوزنا أنا ترى أل
في ورد الذي للنص مإنا تخصيص بالتعامإل الستصناع قيل: تجويز ولكن عنه

ًا ل النسان عند ليس مإا بيع عن النهي غير في بالنص عملنا لنا أصلً، للنص ترك
الستصناع. 

تكون ول يجوز ل فإنه الطحان، قفيز بلدة أهل تعامإل لو مإا بخلفا قالوا: وهذا
ًا كان تعامإلهم اعتبرنا لو لنا عبرة لتعامإلهم ً للنص ترك انفسخ مإتى لنه أصل

ًا فيكون فيه ورد مإا غير في بدللته العمل يجوز ل فيه ورد مإما النص للنص ترك
ً ً النص ترك يجوز ل وبالتعامإل أصل مإشايخنا ولكن تخصيصه، يجوز وإنما أصل

التخصيص يجوز كان إن بلدة أهل تعامإل ذلك لن التخصيص هذا يجوزوا لم
بالشك، التخصيص يثبت فل التخصيص؛ يمنع أخرى بلدة أهل مإن التعامإل فترك

الجارة فسدت وإذا كلها، البلد في فيه التعامإل وجد فإنه الستصناع، بخلفا
الغزل. لصاحب والثوب عمله مإثل أجر للحائأك كان

ول يجوز ل بالنصف، دابة على أو سفينة في الرجل يحمله الطعام قال: وكذلك
الجر لن مإعدوم، الجر أن الحائأك في ذكرناها التي الولى، العلة هاهنا تجيء
في يقع النتهاء في العمل أن الثانية العلة تجيء وإنما إليه، مإشار مإوجود هاهنا
ًا الطعام بعض يصير العمل بابتداء لنه مإشترك، شيء العمل فيقع للعامإل مإلك

النعقاد.  يمنع ل كان إن الفساد يوجب وهذا مإشترك مإحل في

ًا رجل إلى الرجل دفع قال: وإذا ًا ليغرسها أرض ًا أو أشجار نفسه عند مإن كرمإ
الرض نصف جعل لنه فاسد، فالعقد نصفان بينهما والشجار الرض أن على

البيع فيكون الباقي النصف في يعمل أن بشرط الغرس نصف بمقابلة
ًا صفقة في صفقتين فيكون البيع، في مإشروطة والجارة الجارة، في مإشروط

مإثل وأجره الغراس قيمة للغارس وعليه الرض، لصاحب والشجار مإنهي وإنه
نصف اشترى الرض صاحب لن الرض؛ لصاحب الشجار كان وإنما عمله،

ًا، شراء الغراس ًا وصار مإجهولة الغراس لن فاسد ًا اشترى لما قابض حكم
ًا النصف ذلك فصار بأرضه لتصاله مإلك على بقي الخر والنصف له مإلك
مإمتاز غير نصيبه لن القلع عليه تعذر أنه إل الغير، مإلك في غرسه وقد الغارس

الرض وصاحب الرض صاحب يتضرر قلع فلو الرض صاحب نصيب عن
ًا بالقيمة نصيبه عليه فيملك بيع، صاحب والغارس أصل، صاحب للضرر. نفي



ًا الرض نصف يصير أن قيل: ينبغي فإن الرض نصف اشترى لنه للغارس؛ مإلك
ًا شراء الغراس بنصف ًا فيصير حقيقة، وقبضه فاسد نصف صار وإذا له، مإملوك
ًا الرض في مإغروسة مإلكه على هو الذي الغراس نصف كان للغارس مإملوك
سبيل. عليه الرض لصاحب يكون فل مإلكه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

إليه دفع إنما فاسد عقد بحكم الغارس إلى الرض دفع مإا الرض قلنا: صاحب
ًا له الرض نصف جعل ثم ليغرسها، الرض ًا مإغروس تكن فلم الغرس عن عوض
الرض نصف يملك ل فلهذا الغرس، قبل فاسد عقد بحكم مإقبوضة الرض
ًا الكل فكان غرسه مإا أنه إل بإذنه، غرس وقد الرض رب مإلك على مإغروس
ًا عمله. مإثل وأجر الغرس قيمة للغارس فيجب مإجان
بالنصف عليها ليعمل دابة رجل إلى الرجل دفع القدوري»: وإذا «شرح وفي
أجر الدابة ولصاحب للمتقبل، كله الجر كان عليها حمل ثم الطعام تقبل فإن
عمله مإثل أجر ولهذا الدابة، لرب فهو عليها ليحمل الدابة أجر وإن الدابة مإثل
الصل.  مإضاربة وفي

مإن الله رزق مإا أن على ويؤاجرها عليها، ليعمل دابة رجل إلى الرجل دفع وإذا
الدابة لصاحب يكون الدابة غلة جميع فإن عليها، واحد فأجرها بينهما، فهو شيء

لنه مإتعذر؛ مإضاربة العقد هذا تصحيح لن عمل فيما عمله؛ مإثل أجر وللعامإل
فل العقود في يتعين مإما الدابة ومإنافع الدابة مإنافع المضاربة مإال رأس جعل
إجارة وإنها إجارة جعلناها مإضاربة جعلها تعذر وإذا المضاربة، مإال رأس يصلح

لوجهين: فاسدة
فيه مإعلوم وإنه الدابة، أجر بنصف دابته ليؤاجر العامإل استأجر أحدهما: أنه

) الطحان.4أ29( قفيز مإعنى في فصار إليه مإشار عين ول الذمإة في واجب
تجوز ل هذا مإثل وفي مإدة، لذلك يبين ولم دابته ليؤاجر استأجره والثاني: أنه

ًا البدل كان وإن الجارة هذا بعد أولى مإجهول والبدل هاهنا يجوز ل فلن مإعلومإ
الدابة، لرب كله الجر كان الجر وأخد الناس مإن الدابة العامإل أجر أن ننظر
الجارة. بطلت التسليم قبل هلكت لو أنها ترى أل دابته، مإنافع بدل لنه
أن دل الجر يستحق ل ظهره على أو أخرى دابة على ذلك حمل لو أنه ترى وأل
أمإره لو مإا بمنزلة وكان له فيكون بإذنه أجرها وقد دابته، مإنافع بدل أخذ مإا

الدابة، لصاحب الثمن كل كان فباعها له الثمن نصف يكون أن على دابته ليبيع
ًا لعمله ابتغى لنه عمله؛ مإثل أجر وللعامإل هنا ها كذا دابته ثمن لنه لما عوض

الجارة. فسدت لما عمله مإثل أجر له فيكون الدابة أجر نصف لنفسه شرط
مإن العمال يقبل وإنما الناس مإن الدابة يؤاجر ل العامإل كان إذا مإا بخلفا وهذا

أجر العامإل وعلى للعامإل يكون الجر فإن ذلك في الدابة يستعمل ثم الناس
بدل يكون الجر مإن يأخذ فما الناس مإن العمال يتقبل كان إذا لنه الدابة؛ مإثل

دابته.  مإنافع بدل ل عمله

ترى وأل الجارة، تبطل ل التسليم قبل الصورة هذه في الدابة هلكت لو ترى أل
بدل الجر مإن أخذ مإا أن فدل ظهره على أو أخرى دابة على يحمل أن له أن

بإذنه الغير دابة استعمل لنه الدابة؛ مإثل أجر وعليه له فيكون العامإل، عمل



مإجهول. ببدل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا الرجل إلى الرجل دفع قال: وإذا الله رزق مإا أن على ويبيع الماء ليسقي بعير
العقد هذا تصحيح تعذر لنه فاسد، فهذا نصفان بينهما فهو شيء مإن ذلك في

الدابة، مإنافع وهو بالتعيين، يتعين مإا المضاربة مإال رأس جعل لنه مإضاربة؛
وثمن الماء، مإن يبيع مإا ثمن نصف الجر جعل لنه فاسدة؛ الجارة هذه ولكن

يحصل مإا بعض الجر جعل ولنه مإجهولً؛ الجر فكان مإجهول، الماء مإن يبيع مإا
الطحان. قفيز مإعنى في فكان عمله، مإن
للعامإل؛ كله الثمن كان الماء وباع والراوية البعير، استعمل نقول: إذا هذا بعد
يبطل ل التسليم قبل الدابة هلكت لو ترى أل الدابة مإنافع بدل ل الماء بدل لنه

كان والماء الماء، بدل أنه دل البيع يبطل التسليم قبل الماء هلك ولو البيع
ًا فيكون العامإل، مإلك بدل الثمن فكان بالراوية بالحراز مإلكه للعامإل مإملوك
في لن الولى؛ المسألة بخلفا والراوية البعير مإثل أجر العامإل وعلى للعامإل،
الدابة، لصاحب فيكون الدابة مإنافع بدل فهو العامإل أخذ مإا الولى المسألة
الدابة. صاحب على عمله مإثل أجر وللعامإل

فهو شيء مإن بها صاد مإا أن على بها ليصيد شبكة أعطاه الجواب: إذا وهكذا
بالحراز الصائأد يملكه كالماء مإباح الصيد لن للصائأد؛ يكون اصطاد فما بينهما،
جعل لنه فاسدة؛ إجارة بحكم الشبكة استعمل لنه الشبكة؛ مإثل أجر وعليه
عمله. مإن يحصل مإا نصف الجر
ًا الرجل تكارى وإذا أن على الناس مإن ويبيعها نفسه أمإتعة عليها ليحمل بعير

اكتسب مإا وجميع فاسد فهذا بتجارته، يحصل مإا نصف البعير أجر يكون
البعير مإنفعة لستيفائأه بعيره مإثل أجر البعير لصاحب وعليه له، هو المستكري

فاسدة.  إجارة بحكم

ًا الرجل إلى الرجل دفع وإذا مإن ذلك في الله رزق مإا أن على البر، فيه ليبيع بيت
جميع فإن مإالً، فأصاب البر، فيه وباع البيت، فقبض نصفان، بينهما فهو شيء
البيت. مإثل أجر عليه البيت ولصاحب البر، لصاحب ذلك

مإا نصف فهو الجر ولن مإدة؛ فيها يذكر لم لنه فاسدة؛ الجارة هذه بأن واعلم
مإا وكان البيت، مإثل أجر العامإل على كان الجارة فسدت وإذا مإجهول، يربح

إليه البيت دفع البيت صاحب كان ولو بره، بدل لنه له؛ المال مإن العامإل أصاب
لن فاسد؛ فهذا بينهما فهو شيء مإن الله رزق مإا على البر فيه ويباع ليؤاجر
كله الجر كان أجره، وأخذ البيت أجر فإذا مإجهول، والجر مإجهولة المدة

بيته ليؤاجره استأجره لنه بإذنه؛ أجره وقد بيته مإنافع بدل لنه البيت؛ لصاحب
بخلفا عمله مإثل أجر البيت رب على لن عمله؛ استوفى فإذا فاسدة، إجارة

بره بدل لنه له؛ كله يكون المال مإن العامإل أصاب مإا ثمة فإن الولى، المسألة
بخلفه. هنا ها أمإا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي أن على الجمة في القصب له ليحصل رجل

قفيز مإعنى في لنه يجوز؛ ل الجمة هذه قصب مإن حزمإات خمس أجره يعطي
وقال: استأجرتك حزمإات، خمس عين وإن مإجهولة، الحزمإات ولن الطحان؛

قال: بل الجمة، قصب إلى الجر يضف لم ولو يجوز، الخمس الحزمإات بهذه
يجوز ل القصب مإن حزمإات بخمس الجمة هذه تحصد أن على استأجرتك



الحزمإات. لجهالة
أو حنطة الجر في ذكر إذا يجوز بحيث القطن واجتناء الكدس بذرته بخلفا

ًا ل كان وإن المجتنى، القطن أو الكدس حنطة إلى يضافا أن غير مإن قطن
إليهما. أضيف إذا يجوز

ل والقطن الحنطة لن الجهالة؛ هو ليس الضابة عند المفسد هناك والفرق: أن
لم وإذا الطحان، قفيز مإعنى في ذلك كون المفسد بل مإنهما الوسط يتفاوت
في كونه الضافة عند المفسد هنا وها الطحان، قفيز مإعنى في يكن لم يضف
فلم الجهالة، حد عن يخرج ل الضافة وبعدم والجهالة الطحان، قفيز مإعنى
يجز. 

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
ً المستأجر كان إذا الجارة فساد في بغيره. مإشغول
ًا الرجل استأجر الله: إذا رحمه مإحمد قال أو قصب أو رطبة أو زرع فيها أرض

إل تسليمه يمكن ل مإا أجر لنه فاسد؛ فهذا الزراعة، يمنع مإما كرم أو شجر
قلع وفي والزرع الشجار بقلع إل الرض تسليم يمكن ل لنه يلحقه؛ بضرر

يوجب هذا ومإثل الجر، مإلك على الشجار لن بالجر؛ ضرر والزرع الشجار
العين. بيع في كما العقد فساد

يمكنه ل مإا باع لنه يجوز؛ ل وإنما السقف؟ في الجذع بيع يجوز ل أنه ترى أل
هنا. ها كذا العقد تحت دخل مإا غير في يلزمإه بضرر إل تسليمه
يضره بحيث يدرك لم الذي الزرع المسألة، هذه في المذكور الزرع مإن والمراد
الحصار. يضره ل بحيث الزرع أدرك إذا أمإا الحصاد،

بقلع الجر ويؤمإر يجوز الجارات: أنه كتاب «شرحه» في في السلم شيخ ذكر
وهو الجارات»، كتاب «شرح في الله رحمه الشهيد الصدر ذكر وهكذا الزرع،
ًا أجر لو مإا نظير على الجر ويجبر جائأزة الجارات فإن الجر، مإتاع فيها دار

ًا إن ثم هنا، ها كذا التفريغ، الجارة، هذه فساد على نص الله رحمه مإحمد
فاسد، العقد هذا أن الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ عن حكي وهكذا
المسألة هذه وقاسوا الرض، تفريغ إلى مإوقوفا قالوا: إنه مإشايخنا وبعض

السقف. في الجذع بيع مإسألة على
بين وفرق الله، رحمه مإحمد ذكر مإا ظاهر إلى الله: مإال رحمه الشهيد والحاكم

السقف. في الجذع بيع مإسألة وبين المسألة هذه
ًا استأجر «القدوري»: إذا وفي قلع فإن فاسدة، فالجارة رطبة، فيها سنة أرض
ًا وسلمها الرض رب في الجذع باع إذا مإا على وقاسه جائأز، فهو بيضاء أرض

فأبطل ذلك قبل اختصما وإن المشتري، إلى وسلمه الجذع نزع ثم السقف
تلك على قبضها شاء إن بالخيار، فالمستأجر الرطبة، قلع ثم الجارة الحاكم
في ذكره مإا جملة هذا ترك، شاء وإن يقبض، لم مإا أجر عنه وطرح الجارة

الرض.  في الجارة جواز وأراد يدرك، لم إذا الزرع ثم «القدوري»،

على الرض لرب الزرع كان إن مإعامإلة، إليه الزرع يدفع ذلك: أن في فالحيلة
الله يرزق مإا أن على وأعوانه وأجرائأه بنفسه، ذلك في إليه المدفوع يعمل أن



وتسعة للدافع، ذلك مإن سهم سهم، مإئة على بينهما فهو الغلة، مإن تعالى
ًا وتسعون إلى له الذي السهم يصرفا أن الدافع له يأذن ثم إليه، للمدفوع سهم

رب لغير الزرع كان وإن مإنه، الرض يؤاجر ثم أراد، شيء أو الضيعة هذه مإؤنة
)4ب29( الزرع فيها التي السنة مإضي بعد مإنه الرض يؤاجر أن ينبغي الرض
المستقبل. في وقت إلى مإضافة الجارة وتصير فيجوز،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
مإعلوم بثمن مإنه الزرع يبيع أن الرض لرب الزرع كان إذا أخرى وحيلة

يدفع والكرم، الشجر في الحيلة وكذلك مإنه، الرض يؤاجر ثم ويتقابضان
ثم مإنه، الرض يؤاجر ثم مإنه، والكرم الشجار يبيع أو مإعامإلة والكرم الشجار

إجارة يجوزون ل وكانوا والكروم، الشجار بيع حيلة زينوا مإشايخنا بعض إن
بيع هاهنا الشجار يقولون: بيع وكانوا الحيلة، بهذه وكروم أشجار فيها الراضي

تلجئه بيع كان وإذا الشجار، قلع عن يمنع المستأجر أن بدليل رغبة بيع ل تلجئة
مإشغولة الرض كانت الرض يؤاجر فحين صاحبها، مإلك عن الشجار يزيل ل

يجوز. فل المؤاجر، بحق
مإثل بالشجار قوبل الذي الثمن كان إن الثمن يقول: يحكم مإن المشايخ ومإن
الجارة فتجوز رغبة، بيع الشجار بيع أن على به يستدل أكثر أو الشجار قيمة
المإام والشيخ الكاتب الرحمن عبد المإام الحاكم وكان فل، ومإال ذلك، بعد

وبيع صحيحة، الجارة يقولون: إن المشايخ مإن وغيرهما الزاهد إسماعيل
والعادة، العرفا لمكان الشجار قلع عن يمنع المستأجر أن إل رغبة بيع الشجار

أيام في السلح بيع عن يمنع كما مإلكه في التصرفا عن النسان يمنع وقد
القسمة.  أهل مإن القسمة

الجارة هذه وبصحة الشجار، بيع بصحة الله: يقول رحمه الطحاوى وكان
ًا ويبين بطريقها، الشجار يبيع أن بشرط ًا طريق مإن جانب مإن لهما مإعلومإ
بعده. الجارة ول البيع يجوز ل ذلك بدون أمإا الرض، جوانب

الشجار بيع فقال: في آخر، وجه مإن الشجار بيع حيلة زين مإن المشايخ ومإن
ًا ل دخل فإذا الروايتين، أصح على البيع في الرض مإن مإوضعها يدخل مإطلق
ًا يصير المستأجر لن إمإا الموضع؛ ذلك إجارة تجويز يمكن نفسه؛ مإلك مإستأجر

مإوضع استئجار عن الستغناء وقع وقد الشجار لتنقية الرض استئجار لن أو
مإوضع صار وإذا الشجر، بيع في الموضع ذلك لدخول الشجار لتنقية الشجار

ًا صار ذلك بعد الرض استأجر فإذا الشجار، مإشتري مإلك الستئجار مإستأجر
فسخت إذا ثم يجوز، ل وإنه واحدة، بصفقة الرض رب ومإلك نفسه، مإلك

ًا الشجار بيع فسخ يشترط ل الشجار بيع فيها وكان الجارة فسخ بعد نص
بطريق يثبت مإما والفسخ الدللة، بطريق الشجار في البيع ينفسخ بل الجارة،
uالدللة.

لنها يجز؛ لم فيها لتنقيتها مإدة النخل استأجر ثم نخل، في ثمرة اشترى وإذا
الناس. إجارات مإن ليست
وبين بينة حائأل النخل لن يجز؛ لم النخلة بدون الرض استأجر لو وكذلك
المؤاجر. بملك مإشغول والمستأجر المؤاجر، مإلك وإنه الثمرة،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الرطبة لبقاء الرض استأجر ثم أصلها، دون الرطبة أطرافا اشترى إذا وكذلك

مإلك المستأجر وبين بينه حال فقد الجر، مإلك على الرطبة أصل لن يجوز؛ ل



الجر.
إذا وكذلك جاز، لتنقينها الرض استأجر ثم ليقلعها، ثم فيها، نخلة اشترى ولو

الرض لن جاز؛ لتنقيتها الرض استأجر ثم ليقلعها، بأصلها الرطبة اشترى
العقد. جواز يمنع ل وذلك المستأجر، بملك مإشغولة

فيجوز اللزوم، به يتعلق ل تبرع العارية لن جاز؛ كله ذلك في الرض استعار ولو
الشيوع. مإعنى في هو ومإا الشيوع، بيع

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الجارة في الشيوع مإسائأل النوع بهذا يتصل ومإما

ًا داره نصف أجر رجل الله: في رحمه مإحمد قال وإذا يجز، لم أجنبي مإن مإشاع
وقال الله، رحمه حنيفة أبي قول وهذا المثل، أجر يجب فيها المستأجر سكن

الرواية. ظاهر في خلفا بل الله: يجوز رحمهم والشافعي ومإحمد يوسف أبو
تقايل ثم رجل مإن داره أجر ولو يجوز ل أنه حنيفة أبي «النوادر» عن في وروي
الرواية ظاهر في خلفا بل الباقي النصف في العقد يبطل ل النصف في العقد
أجره وإذا الباقي، النصف في الجارة تبطل أنه حنيفة أبي «النوادر» عن وفي
نصيبه، في الجارة تبطل أحدهما مإات وإذا خلفا، بل يجوز رجلين مإن داره

صحيحة. الحي نصيب في وتبقى
ًا الرجلن أجر إذا وكذلك الجارة بطلت المؤاجرين، أحد فمات رجل، مإن دار

بطل المتكاريين أحد مإات إذا وكذا صحيحة، الحي نصيب وفي نصيبه، في
آجر الرجلين بين الدار كانت وإذا الجر، نصيب في ويبقى نصيبه، في الكراء

حنيفة. أبي قول على فيه المشايخ اختلف فقد أجنبي، مإن نصيبه أحدهما
حنيفة أبي «جامإعه» عن في الحسن روى وهكذا يجوز، قالوا: ل بعضهم

أبي عند يجوز ل حجرته إلى فيه ليمر مإنزل علو استأجر ولو يجوز، وعندهما
يجوز. وعندهما حنيفة،
حنيفة، أبي قول في يجز لم سكنه إلى فيه ليمر السفل استأجر إذا وكذلك

قلنا. الذي الخلفا على المشاع وإجارة مإشاع، المستأجر لن يجوز، وعندهما
هذه تجوز ل أن الله: ينبغي رحمه الطواويسي أحمد الزاهد المإام الشيخ قال

ًا؛ الجارة الطريق أن المسألة مإوضوع لن مإجهول؛ عليه المعقود لن إجماع
ًا، الجارة جواز تمنع عليه المعقود وجهالة مإعين، غير إجارة يجوز ول إجماع

«النوادر» في في مإحمد «الصل» وذكر في ذكر هكذا الرض دون البناء
شيخنا يفتي كان النسفي: وبه علي أبو المإام القاضي قال يجوز، أنه مإواضع
والخيمة. الفسطاط بإجارة وقاسه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 الطاعات على الستئجار في آخر نوع

ً الرجل استأجر وإذا ومإعناه يجوز، ل القرآن ولده ليعلم أو القرآن، ليعلمه رجل
ً العقد ينعقد ل أنه جواب هذا الحوال، مإن بحال شيء للجير يجب ل حتى أصل

الجير وسع في ليس عمل على وقعت الجارة لن يجز؛ لم وإنما «الكتاب»،
وسع في ليس والتعلم بالنكسار، كالكسر بالتعلم يتم إنما التعليم لن إبقاؤه؛
يجوز. ل الستئجار هذا ومإثل المعلم،



أفتوا مإدة لذلك ضرب إذا القرآن، تعليم على الستئجار جوزوا بلخ ومإشايخ
لن الول؛ الصدر في بالجر القرآن تعليم كره قالوا: وإنما المثل أجر بوجوب

ً كانوا القرآن حملة ًا التعليم فكان قليل في فأمإا القرآن، يذهب ل حتى واجب
ًا، التعليم يبق ولم القرآن حملة كثر زمإاننا عليه. الستئجار فجاز واجب
مإن المتأخرون كان البخاري الفضل بن مإحمد بكر أبو المإام الشيخ وذكر

كان لنه ذلك يكرهون المتقدمإون كان إنما ويقولون ذلك، يجوزون أصحابنا
أمإر مإن لهم بد ل عما مإستغنين وكانوا المال بيت مإن عطيات للمعلمين
وللمتعلمين الحسبة، بطريق التعليم في رغبة الناس في كان وقد مإعاشهم،

مإن عطيات لهم ليس اليوم أمإا شرط غير مإن بالحسان المجازاة في مإروءة
وانقطع المعاش أمإر مإن لهم بد ل مإا اكتساب عن يشغلهم والتعليم المال بيت
فتجوز شرط، غير مإن المتعلمين ومإجازاة الحتساب في المعلمين رغبة

يفتى. وبه بها ويحبس الجرة دفع على المستأجر ويجبر الجارة
َوة على المستأجر يجبر وكذلك ْل ًا استحسان وهذا المرسومإة الَح استحسن أيض

ذلك. على المشايخ
على والستئجار زمإاننا في الفقه تعليم على الستئجار بجواز يفتى وكذلك
المقصود لن شركة فيه للجير عمل على استئجار لنه يجوز ل والذان المإامإة

يحصل كما النوع وهذا وإقامإة وبأذان بجماعة الصلة أداء والمإامإة الذان مإن
للجير. يحصل للمستأجر

يوجب جاز لو لنه يجوز، ل الطاعات وسائأر والغزو الحج على الستئجار وكذا
الطاعات.  على يجبر ل أخذها لن إليه، وجه ول عليها الجير جبر القاضي على

علي السلم ركن المإام والقاضي الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ وكان
الشيخ عن حكي وهكذا القرآن، تعليم على الستئجار بجواز يفتيان ل السغدي

أبو شيخنا كان الزندويس، روضة وفي الله رحمه الفضل أبي الدين ركن المإام
أخذ والمعلم والمؤذن للمإام يجوز زمإاننا يقول: في الحرافري الله عبد مإحمد
الجر.

)4أ30( على الستئجار فصل في الكل قول على للجواز الحيلة بيان وسيأتي
ً استأجر إذا المستأجر أن الزندويس روضة وفي التعليم، ولده ليعلم رجل
الكتابة.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا استأجر «النوازل»: إذا وفي صبيين يعلم دراهم بسبعة شهر كل مإرة مإؤدب

َدب: أنا فقال القرآن، والخر العربية، أحدهما القرآن تعليم يأته مإن لست المؤ
ًا فاستأجر َلم الصبي فسلم أخرى مإنه وأعطى .... الناس، إليه الصبي وضم مإع

فقال دراهم، ثلثة المؤدب عن حبس الشهر رأس جاء فلما مإعلمه، إلى
درهم، نصف شهر كل يكون المعلم أجر لن حبست؛ بما أرضى ل المؤدب: أنا

درهم. أو
بذلك، إياه توكيله مإن قريب المستأجر به خاطب الذي المؤدب قال: خطاب

استأجر وإذا الصبي، إليه ضم الذي المعلم يستحقه مإا قدر أجره مإن فيحط
ًا المسلم مإن المسلم َين لنه يجز؛ لم فيه يصلي بيت لصرفا القربة جهة ع
الجر أخذ يجوز فل الجهة، تلك لجل النتفاع عن المنع يحل ول إليها، المنفعة

عليه.
يقرأ، ول يكتب ل أمإي أنه بسبب الحساب عليه تعذر إذا المسجد مإتولي



ً فاستأجر المسجد؛ مإال مإن الكاتب أجر يعطي أن له يَحل ل ذلك له يكتب رجل
إليه. راجع الكتابة ونفع عليه الحفظ لن
ً استأجر ولو َنس رجل لنه جاز؛ المسجد بمال ويفتحه الباب ويغلق المسجد، ليك

عليه. والخرج الرجل حفظ أمإا ذلك، المتولي على ليس
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المعاصي على الستئجار في آخر نوع
ً الرجل استأجر إذا ًا، له ليحمل حمال وقال حنيفة، أبي قول في الجر فله خمر
له.  أجر ومإحمد: ل يوسف أبو

والشرب للشرب يحمل الخمر لن مإعصية؛ الخمر حمل قولهما: أن فوجه
والمحمول الخمر حامإل وسلم عليه الله صلى الله رسول «لعن وقد مإعصية،

يحمل يقول الله رحمه حنيفة وأبو مإعصية، الحمل كون على يدل وذلك إليه»،
ًا يكن فلم للشرب، يحمل كما وللتخليل للراقة فيجوز للمعصية، مإتعين

عليه. الستئجار
مإن مإات مإيت بمسألة الله: ابتلينا رحمه مإحمد «كتابه»: قال في القدوري قال

أجر يوسف: ل أبو قال أخرى، بلدة إلى يحمله مإن له فاستأجروا المشركين،
فله يعلم لم وإن له أجر فل جيفة أنه يعرفا الحمال كان أنا: إن وقلت له،

حيث البلدة مإقبرة إلى لنقله استأجر لو مإا بخلفا يوسف: وهذا أبو قال الجر،
المسلم واستئجار الكناس كاستئجار فصار عنهم أذيته لدفع ذلك لن يجوز؛
ًا له ليخرج ًا حمار داره. مإن مإيت

ًا له ليوقد المجوسي مإن نفسه أجر الليث»: إذا أبي «فتاوى وفي بأس فل نار
ّوى حنيفة فأبو به، ًا، له ليحمل ذمّإي مإن نفسه أجر إذا وبينما هذا بين س خمر

المسألتين. بين فرقا وهما
كذلك ول الجملة، في جائأز بها والنتفاع النار في التصرفا الفرق: أن ووجه

بها. والنتفاع الخمر في التصرفا
ً استأجر «العيون»: لو وفي ًا له ينحت رجل ًا له يزخرفا أو أصنامإ بتماثيل بيت

أو نائأحة استأجر لو وكذلك مإعصية، فعله لن أجر؛ فل البيت رب مإن والصباغ
مإعصية. فعلها لن لها؛ أجر فل مإغنية
ً استأجر سمرقند»: إذا أهل «فتاوى وفي ًا له ينحت رجل ففعل بربطا أو طنبور

هذه في الجر وجب وإنما المعصية، على العانة في يأثم أنه إل الجر له يطيب
الصنم لن مإستغنية؛ ثمة المعصية جهة لن الصنم؛ نحت في يجب ولم المسألة

ليست المعصية جهة والطنبور الطبل نحت في أمإا للمعصية إل ينحت ل
للشياء. وعاء يجعل بأن المعصية لغير تصلح للمعصية كما لنها بمتعينة؛

ًا الذمإي استأجر ولو الجر.  له ويطيب جاز، كنيسة أو بيعة له ليبني مإسلم

ًا، استكتبته امإرأة أن لو وكذلك بدل لنه الجر؛ له ويطيب جاز حبها إلى كتاب
والطبل والمزامإير اللهو مإن شيء على الجارة تجوز حنيفة: ل أبو وقال عمله،

المستأجر مإع الجير ولن باطلة؛ المعصية على والجارة مإعصية لنها وغيره؛
شريك، فيه هو عمل على واقعة الجارة هذه فتكون ذلك مإنفعة في يشتركان
ًا المستأجر أعطي قال: وإن ضمان فل انكسر أو فضاع به ليلهو اللهو مإن شيئ



وإذا النخيل استئجار في كما الذن، مإجرد بقي تنعقد لم لما الجارة لن عليه؛
أذن لو كما شيء، عليه يكون ل انكسر أو ضاع فمتى المالك بإذن الخذ بقي
يؤاجر. ولم
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َلي بيعة المسلم مإن الذمإي استأجر قال: وإذا لنه يجوز؛ ل ذلك فإن فيها يص
ذلك وأي زعمه، في وطاعة عندنا مإعصية الذمإّي وصلة فيها ليصلي استأجرها

يجوز، ل ومإعصية طاعة هو مإا على الجارة لن باطلة؛ الجارة كانت اعتبرنا مإا
ًا المسلم مإن استأجر إذا المسلم وكذلك ًا ليجعلها بيت فيها يصلي مإسجد

تجوز الشافعي وعند علمائأنا، قول في تجوز ل الجارة فإن النافلة، أو المكتوبة
ومإن طاعة فيها ليصلي الدار تسليم فإن طاعة، هو مإا على وقعت لنها وهذا

تجوز. وعنده تجوز، ل طاعة هو مإا على الجارة أن مإذهبنا
ً استأجر لو مإا بمنزلة هذا وكان طاعة، لنه عندنا؛ يجوز ل المإامإة أو للذان رجل
ً استأجر إذا الذمإي وكذلك هذا فكذلك يجوز الشافعي وعند الذمإة أهل مإن رجل

ّي دينهم في وطاعة عندنا مإعصية هذه لن يجوز ل ذلك فإن بهم ليصلي ذلك وأ
الجارة. هذه تجوز ل اعتبرنا مإا

ًا الذمإة أهل مإن رجل استأجر قال: وإذا ل فإنه الناقوس لهم يضرب مإسلم
ًا استأجر وإذا ذكرنا، لما يجوز ًا له ليحمل مإسلم قال أو ليشرب، يقل ولم خمر

ًا حنيفة أبي قول في الجارة جازت ليشرب استأجر إذا وكذلك لهما، خلف
ًا الذمإي ًا حنيفة أبي قول في الجارة جازت الخمر، فيه ليبيع مإسلم مإن بيت خلف
لهما. 

مإباح؛ لمإر وقعت إجارة هذه إن الشرب، على نص إذا فيما حنيفة لبي والوجه
الذمإّي ليبيع الدار على وقعت أو الذمإي، ليشربها الخمر حمل على وقعت لنها

حقه. في نازل غير كان التحريم خطاب لن مإباح؛ الخمر وشرب
ًا المسلم مإن الذمإي استأجر إذا مإا بخلفا وهذا لن يجوز؛ ل حيث فيه يصلي بيت
الستئجار و الطاعة صفة تبقى لديانته حقه في أمإنت إذا المعصية، صفة ثمة

بقي لديانته الشرب عن انتفت مإتى المعصية صفة ومإعنى يجوز ل الطاعة على
ً ًا فعل على ينص لم إذا وفيما الجارة، فتجوز بطاعة ليس نفسه في مإباح

المسلم حق في مإعصية وإنه للشرب يكون كما الخمر أن له فالوجه الشرب،
التنقل يجعل أن يجب الشرب على ينص لم فإذا للكل مإباح وإنه للتخليل، يكون

ً للتخليل الصحة. على العقد لهذا حمل
ًا المسلم مإن الذمإّي استأجر لو مإا نظير وهو فإنه فيه، ليصلى يقل ولم بيت

وكنيسة. بيعة ويتخذه فيه يصلي أن له كان وإن يجوز،
ًا الذمإّي استأجر وإذا ًا أو مإيتة، له ليحمل مإسلم الميتة نقل لن عندهم يجوز دمإ

مإباح أمإر على واقعة الجارة فتكون مإباح الناس عن الذى لمإاطة والدم؛
فإذا تجوز، فل حرام فعل على واقعة الجارة فتكون للكل تكون وقد فتجوز،
ًا الذى لمإاطة الحمل على الجارة تحمل أطلق للجارة. تجويز
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ًا مإنه استأجر أو الخمر لنقل الذمإي استأجر وإذا عندهم جاز الخمر فيه ليبيع بيت

ًا؛ ذمإّي مإن ذمإّي استأجر لو مإا بخلفا وهذا عندنا كالخل عندهم الخمر لن جميع
ًا ّلي بيت ذلك وأي عندنا مإعصية عندهم طاعة صلتهم لن يجوز؛ ل حيث فيه يص



ذلك بعد بقي المعصية صفة انتفت مإتى الخمر في فأمإا الجارة، تجز لم كان
جائأز.  مإباح فعل على والستئجار الباحة، صفة

ًا استأجر ولو في كما الخلفا على تكون أن يجب خنازير له ليرعى مإسلم
مإن دين في تجوز ل الميتة بيع لن يجز؛ لم مإيتة له ليبيع استأجره ولو الخمر
وسعه في ليس فعل على استأجر فقد بيعه يجز لم وإذا لها، ثمن ل لنه الديان

ًا المسلم مإن الذمإّي استأجر ) وإذا4ب30( بحال تحصيله بأس فل ليسكنها دار
عبد أو الخمر فيها شرب وإن فجازت مإباح أمإر على وقعت الجارة لن بذلك؛

لن شيء ذلك في المسلم يلحق لم الخنازير، فيها أدخل أو الصليب فيها
ًا أجر لو مإا بمنزلة وكان للسكنى، يؤاجر إنما لها يؤاجر لم المسلم مإن دار
ًا، كان فاسق نار بيت أو كنيسة أو بيعة فيها اتخذ ولو فيها، يعصي كان وإن مإباح
السواد. في كان إن ذلك مإن يمكن

أراد ثم ليسكنها، الذمإي استأجرها إذا بهذا الله: وأراد رحمه السلم شيخ قال
ليتخذها البتداء في استأجرها إذا فأمإا فيها، بيعة أو كنيسة يتخذ أن ذلك بعد
مإن استأجر إذا الذمإي، أن هذا قبل ذكر مإا إلى إل يجوز ل كنيسة أو بيعة

سواد في ذكر قالوا: ومإا مإشايخنا بعض يجز لم فيها يصلي بيعة المسلم
سكانها عامإة سوادنا في أمإا والروافض الذمإة أهل سكانها عامإة لن الكوفة؛

وكثير المإصار، في عنها يمنعون كما الكنائأس إحداث عن فيمنعون المسلمون
ًا. سوادنا في الكنائأس إحداث عن يمتنعون قالوا: ل المشايخ مإن أيض

ًا استأجر قال: وإذا ًا يجوز ل فيه يقرأ كتاب ًا أو كان شعر غيره. أو فقه
ًا استأجر إذا وكذلك القراءة على عقدت الجارة لن يجوز، ل وإنما مإصحف

أن إمإا تخلو فل القراءة لن تنعقد؛ ل والقراءة النظر على والجارة والنظر،
ًا. أو مإعصية أو طاعة تكون مإباح
على إجارة هذا كان والحاديث، القرآن كقراءة طاعة القراءة كانت فإن

تنعقد. ل الطاعة على والجارة الطاعة،
على والجارة المعصية، على إجارة فهو والغناء كالنياحة مإعصية كانت وإن

باطلة.  المعاصي

ًا كان وإن إجارة، بغير له مإباح والنظر القراءة فلن الدب، كتب كقراءة مإباح
المستأجر يملكه كان مإا على تنعقد ل والجارة الوراق وتقلب حمله يباح ل إنما
ل كان وإن الوراق وتقليب حمله على تنعقد ول إجارة، غير مإن الجارة قبل

لو أنه ترى أل ذلك، في للمستأجر فائأدة ل لنه إجارة؛ غير مإن المستأجر يملكه
ل الجارة بأن أوراقه، وأقلب لحمله الكتاب هذا مإنك فقال: استأجرت نّص
هنا. ها فكذلك تصح
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا استأجر إذا وكذلك ًا عليه ليقرأ قارئأ وقعت التي القراءة لن يجوز؛ ل شيئ
الستئجار لن إمإا عليها، الجارة تجوز ل مإعصية أو طاعة كانت إن عليها الجارة

في يشتركان الّسامإع مإع القارىء لن وإمإا باطلة والمعاصي الطاعات على
ّذذ العظة حيث مإن بالقراءة السامإع ينتفع كما لنه القراءة؛ مإنفعة بها ينتفع والتل

مإا على يجوز ل هذا ومإثل فيه، شريك هو لعمل استأجره فقد لعمل القارىء



ًا الجارة عليها وقع التي القراءة كانت وإن مإّر، ومإا الدب كتب كقراءة مإباح
الثاني. للوجه عليها الجارة تجوز ل ذلك، أشبه
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المباحة الفعال على الستئجار في مإنه نوع
ذلك.  وأشباه والحفر والبناء والهدم والتجارة الصناعة تعليم نحو

ًا عليه يقوم رجل إلى عبده دفع وإذا إن على النسخ تعليم في مإسماة أشهر
ًا شهر كل المولى أعطاه قال: بأن مإن قول على أمإا جائأز، فهو مإسّمى شيئ
تعليم لن فظاهر؛ طاعة القرآن تعليم لن تجز؛ لم القرآن تعليم على الجارة
تعليم على الجارة قال: بأن مإن قول على وأمإا بطاعة، وليس مإباح النسخ
المتعلم، فهم مإن بل الجير عمل مإن ليس التعليم لن تجوز؛ ل إنما القرآن

لرعب الشيخ ذكر ولكن ويحفظه، عليه يقوم أن على وقعت هاهنا الجارة فلن
يأخذ ربما الصبّي فإن الحياكة، عمل عن العقد أثناء في له يحصل فيما المولى

وسع وفي عليه القيام هو والمقصود البيع مإجرى جاري فهذا وذكائأه، لفهمه ذلك
في عليه ليقوم يقل ولم الحياكة، تعليم عليه شرط لو حتى الوقاية الستاذ

القرآن. تعليم في كما يجوز ل أن يجب كذا عمل
ًا ولده على يقوم أن المعلم على شرط ولو أن يجب القرآن تعليم في شهر

على ويقوم ذلك يعطيه أن للمولى شرط الذي هو الستاذ كان وإن يجوز،
صاحبه على مإنهما واحد كل يشترط لم وإن جائأز، فهو ذلك تعليم في غلمإه
مإن الستاذ فرغ فلما الجارة، وجه على ودفعه الولي مإع الستاذ يعني الجر

الجر لي بل العبد: ل رّب وقال العبد رب على الجر الستاذ: لي قال التعليم،
تلك في الصنعة تلك أهل يصنع مإا إلى العمل ذلك في أنظر فإني الستاذ، على

مإثله أجر الستاذ على جعلت الجر يعطي الذي هو المولى كان فإن البلدة
للمولى.

على دفعه قوله الله: مإعنى رحمه الطواويسي أحمد الزاهد المإام الشيخ قال
ًا الرجل استأجر إذا بدل، بغير يعمل ل مإما العمل ذلك أن الجارة وجه سمسار

ً استأجر أو الكرابيس له ليشتري ّين لم فإن ويشتري له ليبيع دلل ً لذلك يب أجل
قبل.  مإن للجواز الحيلة مإن فيها مإا مإع المسألة ذكرنا وقد يجوز، ل

ًا ولك المتاع هذا الرجل: بع قال الناطقي»: إذا «واقعات وفي قال: أو درهم
هذا لن الدرهم؛ به يجاوز ل مإثله أجر فله ففعل درهم، ولك المتاع هذا لي أشتر

ًا وقع الستئجار ً فكان فاسد وفي المثل، أجر له فيجب فاسدة بإجارة له عامإل
دنانير عشرة كل مإن أن عليه تواضعوا ومإا المثل أجر يجب والسمسار الدلل

عليهم. حرام فذلك كذا،
ًا أخر إلى دفع «العيون»: رجل وفي بيني فهو زاذ فما بعشرة له: بعه فقال ثوب

في بعت وإن له، أجر فل يبعه لم أو بعشرة باعه يوسف: إن أبو قال وبينك،
باثني باعه ولو عشرة مإن بأكثر علقه لما بعشرة باعه إذا الجر نفى لنه ذلك؛

عمله. مإثل أجر فله أقل أو أكثر أو عشر،
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لنه ذلك؛ في بعت فإذا يبع لم وإن عمله، مإثل أجر الله: له رحمه مإحمد وقال



مإقابل الجر لن يوسف؛ أبي قول على والفتوى فاسدة، إجارة بحكم عمل
بحكم عمله في بعت وإن البيع بدون الجر يستحق فل مإقدمإاته، دون بالبيع
فاسدة. إجارة
إذا أنك على وبعها صنعتي لدلل: إعرض قال الليث»: إذا أبي «فتاوى وفي
آخر. دلل فباعها المإر إتمام على الدلل يقدر فلم كذا، الجر مإن فلك بعتها
ذلك في له وذهب عرضها قد الول كان الله: إن رحمه القاسم أبو الفقيه قال
وعمله. عنائأه بقدر واجب له المثل فأجر به يعتد جار دور

ًا دفع عّمن سئل فإنه القاسم أبو الفقيه قاله مإا مإثل نصر أبي وعن إلى ثوب
بإجارة عمل لنه مإثله؛ أجر قال: له صاحبه يبع ولم فنادى، بأجر ليبيعه مإنادي

فاسدة.
له يجب ل الستحسان في أمّإا القياس هو الله: هذا رحمه الليث أبو الفقيه قال

مإوافق وهذا بالبيع إل الجر يأخذون ل أنهم جرت والعادة العرفا لن الجر؛
الفتوى. وعليه المتقدمإة، المسألة في يوسف أبي لقول
ًا يبيع الله: رجل الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي ًا أجر بالمزايدة، ثياب ينادي مإنادي
ّين فإن ذلك، ببيع ًا له ب ًا كذا ينادي قال أو وقت فل.  ومإال جائأز فذلك صوت

ًا، ضّل يوسف: رجل أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي دلني فقال: مإن شيئ
ّله درهم فله عليه بعمل ليست والشارة الدللة لن له؛ شيء فل إنسان فد

ّله فإن درهم، فلك عليه دللتني بعينه: إن لنسان قال ولو الجر، به يستحق د
ّله مإعه مإشى وإن الجر به يستحق ل الجواب فكذلك مإعه شيء غير مإن فله ود
ًا الجر يقابل عمل هذا لن مإثله، أجر العقد ففسد مإقدر غير أنه إل وعادة عرف

المثل. أجر به ووجب
ً سمرقند»: استأجر أهل «فتاوى وفي كان فإن له يحتطب أو له ليصيد رجل
ّقت ًا لذلك و ومإا فاسدة فالجارة الحطب، عين ولكن يوقت لم وإن جاز، وقت

المستأجر، مإلك عينه الذي الحطب كان ) وإن4أ31( للمستأجر فهو اصطاد
جائأزة. فالجارة

السد هذا أو الذئأب هذا لغيره: اقتل قال فيمن مإحمد «القدودي» وعن وفي
ًا، به يجاوز ل مإثله أجر فله للمستأجر ليس صيد وهما درهم، ولك لنه درهم

ً العمل فيصير المعالجة، إلى الّصيد في يحتاج أجر فيجب باعتباره مإجهول
وعمل التملك سبب القتل قال: لن للمستأجر الصيد قال: ويكون المثل،
للمستأجر. يقع الجير
ً الرجل استأجر الفضلي»: إذا «فتاوى وفي حيطانه يبني أو جداره، ليهدم رجل
لم فإن الجارة، جازت حطبه ليكسر أو بكذا، تاجره قال: بك أو بكذا ذراع كل

الجل. يذكر
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ًا، كان إذا العمل المسائأل: أن هذه جنس في والصل المستأجر أراد ولو مإعلومإ
تجوز فإنه عليه، ويقدر فيه الشروع يمكنه الحال في العمل ذلك في يشرع أن

العمل مإقدار يبين لم أنه إل الجل ذكر لو وكذلك الجل، ذكر غير مإن الجارة
ًا. يجوز الحال في الشروع على يقدر وهو أيض
لو وكذلك الحطب، وكسر الحائأط، وبناء الهدم، مإسألة مإن ذكرنا الول: مإا بيان

ً استأجر ًا عشرين له ليخبز رجل الجل؛ يذكر لم وإن يجوز، بدرهم الخبز مإن طن
مإعلوم. العمل لن



ّين لم وإن جاز، المثل إلى اليوم له ليخبز استأجره الثاني: لو بيان مإقدار يب
ًا صار العمل لن العمل؛ الجل.  بذكر مإعلومإ

ً استأجر ولو رابا مإن خرمإن يك باين بالفارسية قال: له أو كدسه، ليذري رجل
في لن أين درهم جاز بابازكن ويوار أين درهم يك ين يا قال ولو يجوز ل وكن

يذريه أمإا يقدر الحال في العمل في يشرع أن الجير أراد لو وجنسها الجدار
ًا يكن فلم وبالريح به، يتم وإنما وحده به تتم ل الريح المستأجر العمل على قادر
يصح. فل عليه
ًا له ليبني «الصل»: استأجره وفي أجرة كذا كذا وسمى والجص بالجر حائأط
ًا كذا وكذا الجرار هذه مإن الجارة كانت والعرض الطول يسم ولم والجص، كر

ًا، فاسدة ًا. صحيحة قياس استحسان
في توقعهما جهالة وهذه مإجهول، والعرض الطول مإقدار القياس: أن وجه

المنازعة.
ًا؛ مإعلوم والعرض الطول مإقدار الستحسان: أن وجه الجر بيان بعد لن عرف
ًا ً والجص عدد كذا سمى ولو وعرضه طوله مإقدار الصنعة هذه أهل يعرفا كيل
ًا كذا ّبنة أو الجرة مإن عدد أهل مإلبن كان إن إياه يره ولم الملبن يسم ولم الل
ًا البلدة تلك واحد مإلبن على عملهم غالب أن إل مإختلفة مإلبن لهم كان أو واحد

ًا؛ الجارة جازت ًا كان إذا مإلبنهم لن استحسان إليه. السم مإطلق ينصرفا واحد
واحد مإلبن على أعمالهم غلبة أن إل مإختلفة، مإلبن لهم كانت إذا وكذلك

ًا إليه السم مإطلق ينصرفا يغلب ولم مإختلفة مإلبنهم كان وإن وعادة، عرف
ل الملبن الصورة هذه في لن فاسدة؛ الجارة كانت مإنها، واحدة استعمال

ًا يصير ًا ل مإعلومإ ًا ول شرط العمل لن الجارة؛ فساد توجب الملبن وجهالة عرف
ًا الملبن يتفاوت مإما ًا. صغر وكبر
ًا له ليبني استأجره وإذا وبدون والعرض الطول عليه وشرط بالمرمإص حائأط
ًا.  يصير ل العمل لن يجوز؛ ل والعرض الطول بيان مإعلومإ

واحد، سقف ذي أو سقفين ذي بيتين الساحة هذه في له ليعمر استأجره وإذا
ّين يجوز، ل بالفارسية: شكروداون ويقال ذلك، وغير السرد وعرضه طوله وب
المستأجر بآلت كان إذا يجوز أنه والصواب الليث»، أبي «فتاوى في ذكر هكذا

ذكرها تقدم التي والجّص بالجر الحائأط لبناء الستئجار ومإسألة الناس، لتعامإل
القول. لهذا يشهد
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا له ليحفر استأجره ولو جازت حتى وسعتها، عمقها وسمى داره في بئر

ً وجد بعضها حفر فلما الجارة، ً أشد حبل على يقدر كان فإن مإؤنة، وأشد عمل
يجبر فإنه وتعب، مإشقة زيادة يلحقه أنه إل البار بها تحفر التي باللة حفرها

بها تحفر التي باللة الموضع هذا حفر الجارة بعقد ضمن لنه العمل؛ على
عليه، فيجبر الجارة بعقد ضمن بما الوفاء على قدر فقد ذلك أمإكنه وقد البار،

قدر مإا لنه عليه؛ يجبر ل البار بها تحفر التي باللة حفرها على يقدر ل كان وإن
بها تحفر التي باللة الحفر ضمن إنما لنه الجارة، بعقد ضمن بما الوفاء على
الله رحمه مإحمد يذكر لم عمل؟ مإا بقدر الجر يستحق وهل أخرى، بآلة ل البار



«الكتاب». في المسألة هذه
يعمل كان إذا يستحق الله: أنه رحمه الوزجندي السلم شمس فتوى وحكى

المسألة هذه وقاس مإلكه غير في يعمل كان إذا مإا بخلفا المستأجر، مإلك في
ًا استأجر إذا مإا على ًا له ليخيط خياط بعضه فخاط المستأجر بيت في ثوب

ًا أو الثوب، فسرق ًا له ليحفر حفار فانهار البعض فحفر المستأجر دار في بئر
كذا له أجر فله مإلكه غير في ذلك يعمل كان وإن بقدره الجر مإن يستحق
هاهنا. 

ّي عن هذا قبل ذكرنا مإا قياس وعلى بيت في خاطه إذا الخياط أن القدود
هاهنا: يقال أن يجب به ينتفع ل لنه له؛ أجر ل أن الثوب بعض فخاط المستأجر

الجارة فسخ فصل في يوسف أبي عن هذا بخلفا وسيأتي به ينتفع ل إنه
في ذراع وكل بدرهم، سهله أو لبن في ذراع كل أن عليه شرط وإن بالعذر،

جائأز، فهو والعرض الطول مإقدار وبيّن بثلثة الماء في ذراع وكل بدرهمين جبل
يصير وبالعمل العمل بعد يجب إنما الجر لن وجوبه؛ حال مإعلوم الجر لنه

ًا؛ الجر جميع في حفر قدر وبأي السهلة في حفر قدر بأي نعلم لنا مإعلومإ
الجبل.

ًا له ليحفر استأجره ولو الذي المسمى يبلغ أن قبل الماء وظهر داره في بئر
على أجبر البار بها تحفر التي باللة الماء في الحفر أمإكنه فإن عليه، شرط
في ذكرنا مإا نحو على عليه يجبر ل أخرى آلة اتخاذ إلى احتيج وإن الحفر،

المتقدمإة. المسألة
استقبله البعض حفر فلما مإروة، حجارة في له ليحفر استأجره لو وكذلك
ّوة بها يحفر التي باللة الصفا حفر أمإكنه فإن أصم، صفا حجارة على أجبر المر
فل. ومإال الحفر،

ً استأجر وإن ًا له ليحفر رجل وعرضها عمقها وسمى عشرة في عشرة حوض
العمل؛ ربع أوفى لنه المسمى؛ ربع يجب خمسة في خمسة فحفر مإعلوم ببدل
وعشرون. خمسة خمسة، في وخمسة مإائأة، عشرة في عشرة لن

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً الرجل استأجر وإذا ًا له ليحفر رجل أن قبل إنسان فيها دفن أو فانهار فحفر قبر
إن هذا قبل بئر حفر في ذكرنا الذي التفصيل على فهو بجنازته المستأجر يأتي
ولو له، أجر فل مإلكه غير في كان وإن الجر، فله المستأجر مإلك في ذلك كان

ًا له ليحفر استأجره ّي في يسّم ولم قبر ًا جاز مإقابر أ إلى وينصرفا استحسان
مإوتاهم.  المحلة تلك أهل فيه يدفن الذي المكان

ًء الجواب هذا الله رحمهم مإشايخنا قال لكل فإن الكوفة، أهل عرفا على بنا
ّلة مإحلة مإدافن إلى مإوتاهم ينقلون ول فيها، مإوتاهم يدفنون خاّصة مإقبرة مإح

مإن بد فل أخرى مإحلة مإقابر إلى مإحلة مإن الموتى تنقل ديارنا في أمإا أخرى،
ًا كان لو حتى المكان تسمية غير مإن الجارة تجوز واحدة مإقبرة لهم مإوضع
ّين وإذا المكان، تسمية ًا للجير المستأجر ع في فحفر القبر فيها يحفر مإكان
رد شاء وإن الجر، وأعطاه بذلك رضي شاء إن بالخيار فالمستأجر آخر، مإكان
القبر بحفر أمإر إنه حيث مإن وجه مإن مإوافق الجير لن له أجر ول عليه ذلك



بالحفر أمإر الذي المكان في يحفر لم إنه حيث مإن وجه مإن مإخالف حفر، وقد
ً وجعله الوفاق جهة إلى مإال شاء فإن فيه، شاء وإن الجر، وأعطاه بعقد عامإل
ً وجعله الخلفا، جهة إلى مإال يصفوا لم وإذا الجر، يعطه ولم عقد بغير عامإل

ًا، الستئجار جاز وعمقه القبر طول له الناس يعمل مإا بأوسط ويوجد استحسان
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المتفرقات في مإنه نوع

أرض مإن أو أذرع مإائأة عقار مإن يستأجر أن يجوز الله: ل رحمه حنيفة أبو وقال
ًا الله: رحمهما ومإحمد يوسف أبو وقال ذلك، مإن أكثر كان إذا جريبين أو جريب
يجوز، وعندهما يجوز ل الرض مإن الذراع بيع أن حنيفة أبي أصل مإن لن يجوز،

ّنصيب عن عبارة لنه ).4ب31( عندهما جائأزة المشاع وإجارة ال
لن أرضه، أو غنمه مإنهما ليسقى والنهر والبئر القناة استئجار يجوز ول

كان إذا وكذلك الجارة، بعقد تستحق ل والعيان عين وأنه الماء هو المقصود
ول قلنا، لما يجز لم أرضه أو غنمه مإنه ليسقي فاستأجره النهر في شرب لرجل
تفيد ل الجارة هذه فلن للسمك أمإا وغيره، للسمك والنهار الحام إجارة تجوز

ًا كان مإا إل والمستأجر السمك اصطياد هذه في المشروط لن قبل؛ مإن له ثابت
على عقدت الجارة هذه ولن إجارة، غير مإن السمك اصطياد يملك كان

والنهار الحام في السمك غير فلن السمك، لغير وأمإا العين، استحقاق
عين.  وإنها والماء، القصب

جائأزة الرض إجارة فإن الراضي، إجارة به يرد لم المراعي تجوز. إجارة ول
الكل، إجارة أراد وإنما جائأزة، الرض إجارة فإن الراضي إجارة به أراد وإنما
العين. على وردت لنها يجز؛ لم وإنما

ًا يستأجر جوازها: أن في والحيلة ًا ليضرب الرض مإن مإوضع ليجعل أو فسطاط
بالمرعى. النتفاع المرعى صاحب ويبيح الجارة، فتصح لغنمه حظيرة

ًا أو حنطة أو دنانير أو دراهم الرجل استأجر وإذا مإن ذلك أشبه مإا أو شعير
جوزت الجارة لن تجوز، ل بدرهم شهر كل مإنها ليعمل الكيلت أو الوزنيات

الكيلت مإن المقصودة والمنفعة العيان، مإن مإقصودة لمنفعة القياس بخلفا
على مإعقودة الجارة هذه فتكون باستهلكها إل استيفاؤها يمكن ل والموزونات

العين. استهلك على تنعقد ل والجارة العين، استهلك
ًا الدنانير أو الدراهم استأجر ولو الشعير أو الحنطة استأجر أو بهما ليتزين شهر

الله: رحمه الحسن أبو قال يجوز، «الصل» أنه في ذكر مإكياله بها ليعير
مإا على «الصل» مإحمول في ذكر قالوا: مإا مإشايخنا بعض يجوز، ل أنه وعندي

ً بهما ليعبر استأجر إذا إذا مإا على مإحمول الحسن أبو ذكر ومإا بعينه، مإكيال
ً بهما ليعبر استأجرها بعينه. مإكيال
وجه مإطلوبة مإنفعة هذه أن الجواز وجه روايتان المسألة قالوا: في وبعضهم

الجارة تصح فل العيان هذه مإن بمقصودة ليست المنفعة هذه أن الجواز عدم
ًا الحنطة أو الدراهم استأجر ولو عليها، ًا يومإ ّبين ولم مإطلق لم يستأجرها لماذا ي
«الصل». في المسألة هذه يذكر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ويحمل يجوز يقول: ل أن زاده: ولقائأل بخواهر المعروفا السلم شيخ قال
ًا بهما النتفاع على ً وزن مإال وإليه يقول: يجوز أن ولقائأل العقد، لجواز احتيال



ًا بهما النتفاع على حملناه وإن لنا الكرخّي قول على العقد يجوز ل وزن
مإّر.  مإا على الكرخّي

ً الّرجل استأجر وإذا ًا أو نخل لن يجوز؛ ل للمستأجر أثمر مإا يكون أن على شجر
على العين دون المنفعة الجارة ومإحل العين استحقاق على عقدت إجارة هذه

ًا تجعل أن يمكن ول الجارة بحقيقة العمل يمكن ول مإّر، مإا لن البيع، عن مإجاز
ًا تصير ل الجارة البيع، عن كناية تجعل أن يمكن فكيف قط الرقبة لملك سبب

ًا النخيل على الجارة أطلق وإذا ًا، يشترط ولم إطلق هذه مإحّمد يذكر لم سبب
«الصل». في المسألة

مإحضة مإنفعة إلى الجارة وتصرفا يقول: يجوز أن السلم: ولقائأل شيخ قال
بها، الدابة شد أو أغصانها على الثياب كبسط العين بقاء مإع الشجار مإن تتحقق

جائأزة. المنفعة هذه مإثل على والجارة
ً استأجر مإن «مإختصره»: أن في الكرخّي ذكر وقد ًا أو نخل عليه ليبسط شجر
يجوز إنما والجارة، الشجار مإن مإقصودة بمنفعة ليست هذه لن يجوز؛ ل ثيابه

ًا نجد ل فإنا الجارات مإن ليست هذه ولن مإقصودة، مإنافع على إيرادها أحد
ًا يستأجر ثيابه. عليها ليبسط أشجار

ًا الرجل استأجر «المنتقى»: إذا وفي قال: ول جاز عليه ثيابه ليجفف سطح
ً استأجر إذا هذا يشبه مإنزل علو الرجل استأجر وإذا عليه، ثيابه ليجفف نخل
ومإحمد يوسف أبي قول في ويجوز حنيفة، أبي قول في يجز لم عليها ليبني

لرجل العلو كان إذا المسألة قال: مإوضع مإن مإشايخنا فمن الله، رحمهما
المسألة هذه وتكون عليه ليبني رجل مإن العلو صاحب أجر آخر، لرجل والسفل

بناء. العلو في يحدث أن أراد إذا العلو صاحب أن أخرى، مإسألة فرع
صاحب يملك لم فإذا يضّر، لم أو بالسفل أضر ذلك له حنيفة: ليس أبو قال

بالجارة.  غيره مإن التمليك يملك لم البناء إحداث العلو

هذا العلو صاحب مإلك فلما بالسفل يّضر لم إذا البناء يحدث أن وعندهما: له
فإنه لواحد، والسفل العلو كان لو حتى بالجارة غيره مإن التمليك مإلك بنفسه
ًا؛ عندهم الجارة هذه تجوز بنفسه البناء هذا إحداث يملك الجير لن جميع

الخلفا على المسألة بل قال: ل مإن ومإنهم بالجارة، غيره مإن التمليك فيملك
مإسألة تكون بل المسألة تكون ل هذا فعلى لواحد والسفل العلو كان وإن

الله رحمه مإحمد وإطلق مإبتدأ، بكلم مإنهما واحد لكل يتكلم أن بد فل مإبتدأة
إجارة في السفل سقف وهو العلو أرض أن لهما الحجة فكان هذا على يدّل

ّو الجارة حق في بالرض ألحق ولما السفل كأرض ذكر، غير مإن للسكنى العل
بالرض. يلحق للبناء الجارة حق في فكذا للسكنى

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا استأجر ومإن ً البناء قدر كان وإن الجارة، جازت ليبني أرض هذا فكذا مإجهول
لن الجهالة؛ مإع جاز إنما للبناء الرض استأجر يقول: إذا حنيفة وأبو تدائأنا بهذا

ل كثر أو البناء قل فإن ضرر، زيادة الرض بصاحب يلحق ل مإما البناء قدر جهالة
سقف وهو العلو بأرض يضر مإما البناء قدر جهالة فأمإا الرض، رّب به يتضرر
ًا هاهنا البناء قدر جهالة فكانت السفل الوجه. هذا مإن الجارة جواز مإانع



ًا استأجر ولو ًا عليه ليبيت سطح روايات بعض وفي الصلح كتاب في ذكر شهر
مإن مإشايخنا فمن يجوز ل أنه المواضع بعض في وذكر يجوز، أنه الجارات كتاب
مإحمول الجارات كتاب روايات بعض وفي الصلح كتاب في ذكر فقال: مإا وفق
ًا العلو كان إذا مإا على ًا يكن لم إن أو مإسقف عليه دور بأن مإجهولً، يكون مإسقف

الستئجار فجاز عادة السكنى مإوضع فهو الصفة هذه كانت إذا لنه الحائأط؛
عليه.  للبيتوتة

ًا يكن لم إذا مإا على مإحمول المواضع بعض في ذكر ومإا ًا، ول مإسقف لنه مإحجر
الستئجار يجوز فل عادة السكنى مإوضع ليس فهو الصفة بهذه يكن لم إذا

مإن المشايخ ومإن روايتان المسألة قال: في مإن المشايخ ومإن عليه، للبيتوتة
كل على للبيتوتة الشرط استئجار وقال: يجوز المواضع، بعض في ذكر مإا زيف
عليه يدل الجارات كتاب روايات بعض وفي الصلح، كتاب لفظ وإطلق حال

أشبهه، مإا أو خيمة بنصب فيه السكنى يمكن مإسكن الّسطح أن ذلك ووجه
عليه. الجارة فتجوز

ً القاضي استأجر وإذا ًا القضاء مإجلس في عليه ليقوم رجل مإسمى بأجر شهر
ّدة استأجره لنه جائأز؛ فهو في قيامإه وهو مإباح لعمل مإعلوم بأجر مإعلومإة مإ

ًا استأجره لو كما فيصبح مإجلسه الحدود ذلك في ويدخل للخدمإة شهر
تنعقد ل والجارة فائأدة للقاضي يفيد ل مإجلس في القيام مإجرد لنه والقصاص؛

مإا لبعض قام إذا مإجلسه في القيام يفيده وإنما فيه للمستأجر فائأدة مإال على
ًا السباب هذه إقامإة القيام فصار السباب هذه مإن للقاضي يعرض مإستحق

أن ل مإجلسه في القيام وهو الجارة عليه وقعت مإا ثمرات مإن ثمرة للقاضي
ًا هذا يكون عليه. الجارة تجوز ل حتى عليه مإعقود

لم إن خاصة القصاص لستيفاء أو خاّصة الحدود لقامإة القاضي استأجره ولو
ّدة لذلك يذكر ّدة لذلك ذكر وإن يجوز، ل أنه شك ل مإ رحمه مإحّمد يذكر لم مإ
أنه كتابه في الكرخي الحسن أبو الشيخ وذكر الفصل، «الكتاب» هذا في الله

المإام والشيخ الحلواني، الئأمة شمس الجل المإام الشيخ مإال وإليه يجوز،
الجارات». كتاب «شرح في الطواويسي أحمد الزاهد
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كتاب «شرح في بخواهرزاده المعروفا السلم شيخ الجل المإام الشيخ وذكر
يذكر لم إذا الجواز عدم علة في لختلفهم اختلفوا وإنما يجوز، ل الجارات» أنه

ّدة مإن لذلك يذكر لم قالوا: إذا تابعه ومإن فالكرخي مّإدة لذلك يجوز؛ ل إنما مإ
)4أ32( الجهالة ومإع يوجد كم يدري ل مإجهول وإنه العمل عليه المعقود لن
لذلك ذكر إذا فيما يتأتى ل المعنى وهذا يوجد، ل أو أيوجد يدري ل خطر فيه

المإام والشيخ العمل، ل النفس تسليم عليه المعقود الّمدة ذكر عند لن مّإدة؛
الحدود، لقامإة إمإا يجوز ل إنما مإدة لذلك يذكر لم قال: إذا السلم شيخ الجل
مّإدة. لذلك ذكر وإن يجوز ل الطاعة على والستئجار طاعة فلنها

ً استأجر لو كما ل إنما القصاص لستيفاء وإمإا القرآن، ولده ليعلم سنة رجل
ًا، رآه مإا استحق مإتى وجه مإن لنفسه كالمستوفي الجير يصير كيل يجوز أمإر

وإذا مّإدة لذلك ذكر إذا فيما مإوجود المعنى هذا تعالى الله شاء إن هذا وسيقرر



له المقضي فاستأجر النفس، في بالقصاص رجل يد على لرجل القاضي قضى
ً قول وعلى يجوز ل يوسف وأبي حنيفة أبي قول على ذلك ليستوفي رجل

بالجماع. الجارة تجوز النفس دون وفيما يجوز مإحمد
يجوز أن فوجب الرقبة، حز وهو مإعلوم لعمل يقول: استأجره الله رحمه مإحمد
ًا دون فيما القصاص لستيفاء استأجره أو له شاة لذبح استأجر لو مإا على قياس

النفس. 

فيه يجري ل فيما القصاص أن إلى ذلك في ذهبا يوسف وأبو حنيفة وأبو
على الجارة انعقدت ومإتى يجز لم باع أو القاتل غير مإن وهب لو فإنه التمليك،

حيث مإن التمليك يثبت المثل أجر أو المسمى، إمإا له، البدل ووجب القتل
ًا لذلك يأخذ إنه حيث مإن لنفسه كالعامإل يعمل فيما الجير لن المعنى؛ أجر
ذلك، يقبل ل والقتل مإلك نوع له فيحصل لنفسه، كالمستوفي وجه مإن فيصير

ًا يصير حتى البدل يجب فلم مإعنى له يثبت فل وجه كل مإن القتل في له مإعين
أي: ليس بعمل ليس القتل «الكتاب»: إن في يقول مإا مإعنى وهذا التمليك،

الذبح؛ بخلفا نفسه في عمل أنه شك ل فأمإا عليه، الجر أخذ فيه يجوز بعمل
أنه الباب في مإا أكثر المعنى حيث مإن الملك ثبت أجر به استحق مإتى لنه

جائأز جهته مإن وجه كل مإن لنفسه الذبح ولكن وجه، مإن لنفسه كالذابح يصير
القصاص بخلفا للذبح استأجره بأن وجه، مإن يجوز فكذا مإنه الشاة مإلك بأن

القضاء وجاز استيفاؤه للوصي جاز حتى المال حكم له لن النفس؛ دون فيما
ً كان ولو والتكافؤ التساوي فيه واعتبر الله رحمه حنيفة أبي عند بالنكول مإال

وجه. كل مإن التمليك جاز وجه كل مإن
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

في القصاص بخلفا وجه مإن التمليك جاز وجه مإن المال حكم له كان فإذا
ً يكون ل المال حكم له يكن لم فإذا مإا، بوجه المال حكم ليس لنه النفس؛ قابل
المعنى حيث مإن مإلك نوع للجر يثبت الجارة صحت ومإتى مإا، بوجه للتمليك

النفس في القصاص في المستحق ولن الجارة، جواز فامإتنع بينا مإا على
ًا الروح لزهاق الله صنع مإن الروح وإزهاق إليه، طريق البنية وتخريب مإقصود
بمستحق ليس فهو صنعه مإن كان وإن البنية، وتخريب فيه للعبد صنع ل تعالى

مإا العبد صنع هو ومإا العبد صنع مإن ليس فهو الجارة، عقد عليه الرد مإقصود
هناك المستحق لن النفس؛ دون فيما القصاص بخلفا الجارة عقد عليه ورد
عن عبارة لنه الذبح؛ وبخلفا العباد صنيع مإن وإنه العقد عليه فيرد الجزء إبانة
العباد. صنيع مإن وإنه العقد، عليه فيرد والعروق، الحلقوم قطع

ًا استأجر إذا ًا استأجر ولو يجوز، ل الفأرة لخذ سنور ًا أو كلب ذكر به ليصيد بازي
مإن والثاني الناس إجارات مإن ليس الول لن يجوز؛ أنه الزعفراني أضاحي في

ّي في وذكر إجاراتهم يقدر ل لنه يجوز؛ وقال: ل والبازي، الكلب مإسألة القدور
الّصيد. على والبازي الكلب إجبار يمكن ل فإنه عليه المعقود تسليم على
ًا استأجر إذا «المنتقى» : وكذلك في قال ً ثمة وذكر يجوز، ل ليصيح ديك أصل

أن النسان يستطيع ل أحد فعل غير مإن فيه يكون هذا مإن شيء، فقال: كل
والجارة.  فيه البيع يجوز فل يفعل حتى يضربه



ً استأجر ولو ثمن السحت مإن «وإن السلم عليه لقوله باطل، فهو للنزاء فحل
النزاء نفس ولن الجرة؛ أخذ به التيس» والمراد وعسب البغي ومإهر الكلب
يوسف أبي وعن إبقاؤه، وسعه في وليس العلق المقصود إنما بمقصود ليس
ًا استأجر فيمن لن فاسدة، الجارة أن عليها يجلس ول بيت في ليبسطها ثياب
مإنفعة لتحصيل القياس بخلفا جوزت والجارة مإقصودة بمنفعة ليست هذه

ُيجنيها دابة استأجر فيمن الله رحمه مإحمد عن روي وكذا مإقصودة فل مإترين ل
مإقصودة. بمنفعة ليست الدابة قود لن لها؛ أجر

ًا استأجر «المنتقى»: إذا وفي ًا أو تيس يجوز ل الغنم لها ليسوق للدللة كبش
ّي» لو وفي ًا مإنها ليرضع شاة استأجر «القدود ًا أو جدي هذا وليس يجز لم صبي

ًا آخر مإن استأجر وإذا كالدمإي، العبد طعام المستأجر على وشرط دابة أو عبد
الجر وجهالة مإجهول وإنه أجره يصير شرط مإا لن يجز؛ لم الدابة علف أو

ًا استأجر إذا هذا وعلى الجارة فساد توجب ل وعلفها مإعلوم بأجر شهر كل عبد
ًا شرط أنه المسائأل هذه في آخر ومإعنى مإجهول الجر بعض لن تجوز؛ ل شرط

الجر على المستأجرة الدابة وعلف المستأجر عبد طعام لن العقد؛ يقتضيه
المتعاقدين لحد مإنفعة وفيه تعالى، الله شاء إن هذا بعد بيانه يأتي مإا على
الجارة. فساد يوجب الشرط هذا ومإثل
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ًا «المنتقى»: استأجر وفي ًا سيف ًا استأجر أو ليتقلده شهر ًا قوس ليرمإي شهر

ًا استأجر وإذا يجوز به «المنتقى» بهذه في المسألة هذه ذكر به يوتد وتد
ًا، استأجر إذا آخر مإوضع في وذكر يجوز أنه وذكر مإوضع في العبارة ليعلق وتد

tالجارة. هذه تجوز ل المإتعة بعض به
ًا استأجر ولو ًا، يغسلون أو الجنازة يحملون قومإ يجد ل مإوضع في كان فإن مإيت
ًا ثمة كان وإن لهم أجر فل هؤلء غير يغسله مإن في لن الجر فلهم غيرهم أناس

الثاني. الوجه كذلك ول له مإتعينون وهم قامإوا الول الوجه
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الجير على يجب وفيما المستأجر على يجُب عشر: فيما السادس الفصل
ًا الجرة كانت سواء الجر على المستأجر نفقة مإن أن حتى مإنفعة، كانت أو عين

ًا بيت بسكنى بغداد إلى دابة استأجر ًا، عبد بخدمإة أو شهر ًا استأجر أو شهر عبد
ًا، بيت بسكنى ظاهر الحكم وهذا الجر، على العبد ونفقة الدابة علف كان شهر

ًا كانت إذا الجرة لن مإنفعة؛ الجرة كانت إذا فيما على النفقة تجب إنما عين
إنه حيث مإن وللجر لنفسه، عامإل المستأجر قبض في المستأجر أن مإع الجر

غير للجر يحصل مإا أن إل الجر له يحصل إنه حيث مإن والجر المنفعة يستوفي
خير والعين مإنفعة، وللمستأجر عين للجر الحاصل لن للمستأجر؛ يحصل مإا

مإن خير والباقي زمإانين تبقى ل والمنفعة زمإانين تبقى العين لن المنفعة؛ مإن
ً القبض في المستأجر وجعل المستأجر، على الجر جانب فيرجح الفاني عامإل
على النفقة كانت فلهذا المودع بمنزلة المستأجر وصار وجه كل مإن للجر
الجر.

تكون ل أن فيجب الخر على الجانبين لحد رجحان فل مإنفعة الجر كان إذا فأمإا
ُة كانت إذا بلى الجواب الجر على النفقة الجانبين لحد رجحان فل مإنفعة الجر



في والنفقة كان مإا على كان، مإا بقي حرم فل المستأجر قبض في الخر على
المالك. على كانت الصل

المالك، على المنفعة تبقى القبض هذا في الجانبين لحد الرجحان يثبت لم فإذا
نفقة نظير الصورة هذه في المستأجر نفقة وصارت الصل في كان كما

قبض مإنفعة كانت وإن الراهن، على تجب المرهون نفقة فإن المرهون،
يصير المرتهن بقبض الراهن فإن والمرتهن، الراهن بين مإشتركة المرهون

ًا بغير المرتهن قبض فإن الدين استيفاء إلى يصل بقبضه والمرتهن دينه مإوفي
الخر على الجانبين لحد رجحان ول الدين، قضاء على ذلك فيحمله الراهن
هنا.  ها كذا كان مإا على كان مإا فيبقى

مإن الدار رب على ثيابها مإن وهي ومإا ساريها وإصلح الدار قال: وتطيين
) ولكن4ب32( ذلك على أجر ول المالك على الملك إصلح لن المستأجر؛
يجب ول عليه المعقود في حصل عيب لنه يعمل؛ لم إذا يخرج أن للمستأجر

استأجرها كان وإن بذلك، يرضى ل أن للمستأجر و العيب إزالة المالك على
قال: وإصلح فيلزم، بالعيب العلم مإع عقد لنه له؛ خيار فل ورآها كذلك وهي

ً كان وإن الدار، رّب على والمخرج البالوعة وبئر الماء بئر فعل مإن أصل
بينا. لما ذلك على يجبر ول المستأجر
لنه يرقعه؛ أن فعليه كسبه مإن تراب الدار وفي الجارة انقضت قال: ولو

مإن ومإجاريها جلها امإتل كان قال: وإن وضعه مإتاع بمنزلة فصار بفعله اجتمع
وإنما والتراب كالرمإاد بفعله حدث لنه نقلها؛ يلزمإه أن فالقياس فعله،

ًا كان فيما استحسنوا الوجه هذا مإن إل يحصل، ل به فالنتفاع الرض في مإعني
وإن فيه التجلي حيث مإن وبالجلء الجراء، حيث مإن بالمجاري النتفاع فإن

ًا كان تحصل الوجه هذا مإن المنفعة كانت نقله، عليه يجب فلم بالعقد، مإستحق
ًا المستأجر أصلح قال: فإن بغير فعل لنه أنفق؛ مإا له يحتسب لم وذلك شيئ

ًا فكان مإالكه أمإر أعلم. والله مإتبرع
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التوابع فصل الفصل بهذا يتصل ومإما

العمل ذلك توابع مإن كان مإا فكل عمل على وقعت إذا الجارة فيه: أن والصل
العرفا. فيه فالمرجع الجير، على الجارة في ذلك يشترط ولم
ً استأجر «الكتاب»: مإن في قال حتى ًا له ليضرب رجل والملبن فالزنبيل لبن
يعتبر الثوب الحائأك يصلح الذي الدقيق في وكذلك العادة، جرت إن اللبان على

العرفا باعتبار الخياط، على والبرة الثوب به يخاط الذي والسلك العرفا
استؤجر إذا الطباخ وكذلك العرفا بحكم الخباز على التنور مإن الخبز وإخراج

استؤجر وإن الطباخ، على القصاع إلى القدور مإن المرقة فإخراج عرس، في
عليه.  ليس القدر مإن المرقة فإخراج خاص قدر لطبخ

ّبة تكارى وإذا إذا وكذلك العرفا، يعتبر والجوالق والحبال الكافا ففي للحمل دا
ًا، العرفا يعتبر والسرج اللجام ففي للركوب تكاراها لحمل دابة تكارى وإذا أيض
ّبة ظهر عن الحمل فإنزال مإنزله إلى الحنطة الدخال وفي المكاري على الدا

المنزل في الدخال ففي ظهره، على الحمال وكذلك العرفا، يعتبر المنزل في



يكون أن إل السطح على بها يصعد أن المكاري على وليس العرفا، يعتبر
على فهو مإعروفة عادة تكن لم إذا الخياط، سلك وفي له وبين ذلك اشترط
تكن لم إذا كالصبغ وهو العين، لستيفاء وضعت مإا الجارة لن الثوب صاحب

ًا استأجر وإذا ذكرنا لما الثوب صاحب على يكون مإعروفة عادة فيه وراق
لنه باطل؛ البياض واشتراط صحيح الجر فاشتراط والبياض الجر عليه وشرط

ً يكون صح لو ًا. يكون فل نفسه مإلك في عامإل أجير
ًا استأجر وإذا يشترط أن إل القصار، على فحملها ثوب ألف له ليقصر قصار

الثياب. رب على حملها القصار
ً حمل حمال مإوضع في الحمال ووضع دار في نزل الموضع بلغ فلما بكذا أحمال
ًا يرفعها فلم إليه ويسلمها صاحبها على وزنها ثم مإنها كراء في اختصموا ثم أيامإ
مإوضع في الحمال كانت فإن بالكراء الحمال بأحد الدار ورب الموضع، ذلك

مإوضع في الحمال كانت وإن استأجر، مإن على فالكراء بالعقد، مإستأجر
المسلم على الكراء يحب والتسليم الوزن فبعد عليه مإعقود غير بأجر يستعمل

بحكم يجب الصورة هذه في يجب مإا لن الحمال؛ على يجب ذلك وقبل إليه
ذلك وقبل إليه المَسلم التسليم بعد والمستعمل بالعقد، ل الستعمال
الحمال. هو المستعمل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فيه شريك هو فيما يستأجر عشر: الَرجل السابع الفصل

أن على صاحبه عبد نصف أو صاحبه دابة نصف الشريكين أحد استأجر وإذا
فل مإقسوم غير والطعام كذا مإوضع إلى المشترك الطعام مإن نصيبه يحمل

مإشترك.  مإحل في عمل على الجارة هذا وعلى له، أجر

المقصود بل العمل، نفس ليس الجارة هذه مإن المقصود ذلك: أن ووجه
ًا المحمل ضرورة وهو للمتحمل يحصل وصف ل الوصف وهذا ومإحمولً، مإحيط
عليه المعقود تحصيل يمكن ل مإحل إلى العقد أضافا فقد للبائأع، تحصيله يتصور

العقد. فلغى فيه
الطعام ليجعل صاحبه سفينة نصف أحدهما استأجر الله: لو رحمه مإحمد قال

به ليطحن شريكه رحى نصف أحدهما فاستأجر رحى ولحدهما المشترك،
هذا فيه يحمل أن على الجوالق نصف مإنه استأجر لو وكذلك المشترك، الطعام
كذا. مإوضع إلى الطعام
العمل على يقف الجرة فوجوب العمل على وقعت إذا الجارة هو: أن والفرق

فوجوب المنفعة على وقعت إذا أمإا العقد، ينعقد فل يتصور ل شائأع مإحل في
بتسليم الجر يجب أنه ترى أل المحّل، ذلك في النفع إيقاع على يقف ل الجر
المشاع. إجارة يجوز مإن قول في العقد فيصبح النتفاع، قبل العين

رحمه مإحمد قال المسائأل»، «عيون «المنتقى» وفي في المسائأل هذه ذكر
مإن أحدهما استأجره شيء المسائأل: كل هذه ذكر «العيون» عقيب في الله

شيء وكل له أجر فل عمل وإن يجوز ل فإنه عمل، مإنه يكون مإما صاحبه
الجوالق نحو وذلك جائأز، فهو العمل مإنه يكون ل صاحبه مإن أحدهما استأجره
رحمه مإحمد ذكر فإنه الصل، رواية خلفا الله: هذا رحمه الفقيه قال وأشباهه،

ًا صاحبه مإن استأجر لو المضاربة كتاب في الله ًا أو بيت الجر. يجب ل حانوت
إلى الخشبة هذه له يحملن رجلين استأجر سماعة»: رجل ابن «نوادر وفي

يكونا لم إذا مإتطوع وهو درهم نصف فله أحدهما فحملها بدرهم، مإنزله



والعمل. الحمل في ذلك قبل شريكين
العمل في ذلك قبل شريكين كانا لو و بئر، وحفر حائأط لبناء استأجر لو وكذلك

الشركة بحكم أحدهما عمل ويصير الشريكين بين ويكون كله، الجر يجب
كعملهما. 

ًا الرجل استأجر «الصل»: إذا وفي ًا له يحفرون قومإ جائأزة، إجارة سرداب
ًا الجر كان الخر عمل مإما أكثر عمل بعضهم أن إل فعملوا على بينهم مإقسومإ

عشرون عليهما ليحمل دابتين استأجر إذا وبينما هذا بين فرق الرؤوس، عدد
ًا مإن أكثر مإنهما واحد على يحمل أن له يكن لم حتى بكذا، الحنطة مإن مإحتومإ

عشرون عليهما حمل فلو السواء على إليهما أضيفت العشرين لن العشرة؛
ًا عليهما الجر يقسم فإنه العشرة، مإن أكثر أحدهما على حمل أنه إل مإحتومإ

الرؤوس. عدد على الجر قال: يقسم وهاهنا مإثلهما، أجر قدر على
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

اعتبار بمثله، الجر يختلف فاحش تفاوت الرواة بين التفاوت والفرق: أن
عمل في الجراء بين التفاوت وأمإا عملهما قيمة على الجر وقسمة التفاوت

وقسم التفاوت اعتبار فسقط بينهم فيما الناس يعتبره ل بيسير تفاوت واحد
العمل. في اشتركوا إذا رؤوسهم عدد على بينهم الجر
هذه في العمل في الجراء بين التفاوت يكن لم إذا مإشايخنا: هذا بعض قال

ًا الصورة ًا، تفاوت الرؤوس عدد على الجر يقسم ل التفاوت فحش إذا أمإا فاحش
بينهم يكن لم إن آخر عذر أو لمرض أحدهما يعمل لم وإن الدابتين، مإسألة في

لم لنه المريض؛ أجر حصة سقط العمل هذا تقبل في يشتركوا لم بأن شركة،
يجعل حتى أصحابه مإن استعانة مإنه يسبق لم لنه نيابة؛ ول بنفسه ل عمله يوفا

واقعة الزيادة تجعل بل وأفعاله، الستعانة بحكم العمل مإن نصيبهم على زاد مإا
ًا. نصيبه على الزيادة في عملهم ويكون السرداب لصاحب تطوع

ًا الرض ذلك وزرع أجر فما مإزارعة آخر إلى أرضه دفع رجل نظير فهو مإتبرع
توجد لم لنه للمزارع؛ عمله يجعل أن يمكن ل لنه الرض؛ لصاحب الزرع كان
ًا فجعلناه مإلكه في يعمل ولم به الستعانة مإنه الرض.  لصاحب واقع

لن له؛ المريض حصة وتكون الجر كل يجب العمل هذا تقبل في اشتركوا وإن
أنهم الناس بين فيما العادة لن دللة؛ بهم مُإستعين الصورة هذه في المريض

يعينه مإنهم واحد عجز إذا حتى العمال تقبل في الشركة عقد يعقدون إنما
ًا الستعانة وجدت ولو الخر، ).4أ33( كذلك فهاهنا قلنا كما الجواب كان صريح
اشتركا، ثم الخر مإن عمله آلة أحدهما أجر الليث»: صباغان أبي «فتاوى وفي
يجب ول الول الشهر في الجر يجب شهر كل على وقعت الجارة كانت فإن
فل مإعدة صحيحة إجارة على جرت الشركة الول الشهر في لن ذلك؛ بعد

يجب فل انعقادها فمنعت الجارة سبقت الشركة الثاني الشهر وفي يبطلهما،
ذلك في عليه واجب فالجر مإثلً، سنين عشر أجرها وإن لهذا ذلك، بعد الجر
ّدة كل في صحت قد الجارة لن كله؛ الشركة لجريان يبطلها فل المسّمى الم

عليها.
رجل عنه نقل مإا وصورة الجارة توهن الشركة سلمة: أن بن مإحمد وعن



ًا، آخر مإن استأجر ويقول الحانوت، ذلك في يعمل عمل في اشتركا ثم حانوت
يسلم لم لنه الشركة، بحكم فيه عمل إذا الجر سلمة: ويسقط بن مإحّمد

ًا تكارى إذا الصل إجارت مإن الدور إجارة باب آخر وفي عليه، المعقود دار
ًا، أعطيك المستأجر: ل فقال الشهر آخر إلى فيها الدار رّب مإعه فأقام شهر
يده في كان مإا بحساب الجر مإن فعليه الدار، وبين بيني تحل لم لنك الجر؛
ًا بالكل. للبعض اعتبار

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا يصلح مإا وبيان بالعذر الجارة فسخ عشر: في الثامإن الفصل يصلح ل ومإا عذر
القبول عن امإتناع الجارة باب في الفسخ لن عندنا؛ بالعذار تنفسخ الجارة

المنافع وهو عليه المعقود حق في لن وجه؛ مإن مإنعقد لعقد وفسخ وجه مإن
الجرة حق وفي المنافع، حدوث حسب على فساعة ساعة انعقادها يتجدد
ًا يعتبر الملك وقوع تأخر وإنما الجرة، حق في ضرورة ل لنه الحال؛ في مإنعقد
في الملك بأمإر ضرورة بل للحال حقه في العقد انعقاد لعدم ل الجر في

ًا المنفعة للتساوي.  تحقيق

العقد يكن لم ولو التعجيل باشتراط أو بالتعجيل تملك الجرة قلنا: إن ولهذا
ًا إذا كما التعجيل اشتراط أو بالتعجيل مإلكت لما الجرة، طرفا في مإنعقد
الجرة حق في الحال في مإنعقدة الجارة اعتبرت وإذا آتي، وقت إلى أضيفت

ًا تعتبر المنافع حق وفي ًا الفسخ كان فساعة، ساعة انعقادها مإتجدد عن امإتناع
ًا وجه مإن القبول فاعتبرناه حالين، في بهما ضمن وجه مإن مإنعقد لعقد فسخ
ًا رضا ول قضاء، غير مإن فجوزناه العاقد في يتمكن عذر حال القبول عن امإتناع
ًا واعتبرناه الصغير»، «الجامإع «الصل» و إشارات عليه مإا على صاحبه فسخ

ًا صاحبه رضا بغير يجوزه فلم العذر عدم حال مإنعقد لعقد الشبهين على توقر
العذر؛ عدم حالة القبول عن المإتناع نسبة أظهرنا وإنما المإكان، بقدر حظهما

حالة إظهاره يلزمإنا العذر، عدم حالة القبول عن المإتناع نسبة أظهرنا لو لنا
الوجه على فعملنا بالشبهين العمل يتعطل فحين الولى الطريق مإن العذر
بالشبهين. العمل لتمكننا قلنا، الذي

بالعذار. تنفسخ ل الجارة يقول: بأن مإن قول الله رحمه مإحمد واستفتح
ً أن لو فقال: أرأيت ً استأجر رجل ّنه ليقلع رجل ً استأجر أو أصابه، لوجع س رجل

على المستأجر أيجبر اليد، وبرأت الوجع فسكن فيها وقعت لكلة يده ليقطع
اليد؟. وقطع السّن قلع مإن والتمكين الجارة، في المضي
ً استأجر لو أرأيت المستأجر أيجبر المرأة، فماتت لعرس وليمة له ليتخذ رجل
العذر ثم قبيح وإنه الضرر، مإن المضي في لما يجبر ل أنه شك ل المضي؟ على

مإحمد يذكر لم الفسخ، إلى فيه تحتاج أو العذر بنفس الجارة تنفسخ تحقق إذا
ًا هذا الله رحمه بعضها في مإتعارضة الكتب وإشارات الكتب مإن شيء في نص
يشير عامإتها وفي المشايخ بعض أخذ وبه العذر، بنفس تنفسخ أنها إلى يشير
الصحيح.  وهو المشايخ عامإة وعليه الفسخ، إلى فيه يحتاج أنه إلى

ًا، العقد مإوجب في المضي يمنع عذر قال: كل مإن المشايخ ومإن تنتقض شرع
فإن السّن، وقلع الكلة مإسألة في كما الفسخ إلى فيه تحتاج ول بنفسه الجارة



إبقاء في فائأدة فل اليد وقطع السّن قلع يجوز ل الوجع وسكن اليد برأت مإا بعد
ًا العقد مإوجب في المضي يمنع ل عذر وكل ضرورة فتنتقض العقد، ولكن شرع
عليه مإا على الفسخ إلى احتيج إذا ثم الفسخ، إلى فيه يحتاج ضرر نوع يلحقه

قضاء إلى فيه يحتاج أو بالفسخ العذر وصاحب مإقر الكتب عامإة إشارات
الخر. العاقد رضا أو القاضي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
«الجامإع في أشار وإليه الرضا أو القضاء يشترط «الزيادات»: أنه في ذكر

شرط ومإن الرضا أو القضاء، يشترط ل أنه «الصل» إلى الصغير» وفي
«الزيادات»: في ذكر قالوا: مإا بعضهم بينهم، فيما اختلفوا المشايخ مإن النقض

وفاء ل أنه يدعي وهو دين الخر لحق إذا كما الشتباه يحتمل عذر على مإحمول
فيه فيحتاج المستأجرة الدار بعين وفاء له أن يحتمل إذ الدار؛ ثمن مإن إل له،
«الجامإع «الصل» وفي في ذكر ومإا بالقضاء، الشتباه ليزول القضاء إلى

ًا العذر كان إذا مإا على الصغير» مإحمول ًا أمإر يحتاج فل فيه، اشتباه ل واضح
القضاء. إلى فيه

«الصل» و الصغير»، «الجامإع رواية وجه روايتان المسألة قال: في مإن ومإنهم
الدار لقبض مإقبوضة تصير ل المنافع فإن القبض، قبل العيب مإعنى في هذا أن

بيع في كما رضا ول قضاء غير مإن الفسخ يوجب القبض قبل والعيب حقيقة
العين.

القبض قبل العيب مإعنى في كان إن هذا «الزيادات»: أن في ذكر مإا وجه
ًا، القبض بعد العيب مإعنى في فهو قلتم الذي الوجه على حقيقة أقيم فإنه حكم
أو القضاء فيه فيشترط العقد تمام حق في المنافع قبض مإقام الدار قبض

الرضا. 

ً يوجب ل عيب المستأجر العين في حدث إذا يكن لم المنافع، في خلل
إحدى ذهبت إذا للخدمإة المستأجر العبد نحو وذلك العقد يفسخ أن للمستأجر

به ينتفع ل الدار مإن حائأط سقط أو شعره سقط أو بالخدمإة يضر ل وذلك عينيه،
الخلل يتمكن لم فإذا المنفعة الجارة في عليه المعقود لن وهذا سكناها؛ في
ًا عليه المعقود كان المنافع في الخيار. ليراد مإعنى فل وجه كل مإن قائأم
ً يوجب العيب كان وإن دبرت إذا والدابة مإرض إذا كالعبد المنافع في خلل

ًا أوجب حتى بنائأها بعض انهدمإت إذا والدار كان الباقي، سكنى في نقصان
الوجه على عليه المعقود استيفاء عليه تعذر لنه العقد؛ يفسخ أن للمستأجر
وإن كذلك واستوفاه بالخلل رضي شاء فإن فيه، الخلل لتمكن بالعقد المستحق

فل المستأجر فسخ قبل الدار مإن أسقط المؤاجر شاء وإن العقد، فسخ شاء
المنافع حسب على انتقاؤه يتجدد والعقد ارتفع قد الخلل لن للمستأجر؛ خيار
الفسخ. حق له يكون فل التي العقد في عليه المعقود في الخلل يتمكن فلم
ًا المؤاجر كان ولو شرط العاقدين حضور لن يفسخ؛ أن للمستأجر فليس غائأب

يخرج، أن فله كلها الدار سقطت ولو البيوع كتاب في ذلك عرفا الفسخ صحة
ًا الدار صاحب كان سواء ًا أو شاهد ينفسخ الجارة عقد أن إلى إشارة فهذا غائأب

ًا الدار صاحب كان سواء يخرج أن قال: فللمستأجر فإنه الدار، بانهدام أو شاهد
ًا في كما صاحبه، حضرة اشترط الفسخ إلى واحتيج العقد ينفسخ لم ولو غائأب

المتقدمإة. المسألة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم



الدار بانهدام العقد، قال: ينفسخ بعضهم فيه، أصحابنا اختلف فصل وهذا
أن يمكنه ل كان إذا الرض عن الشرب وانقطاع الرحى عن الماء وانقطاع

العقد ينفسخ قال: ل مإن ومإنهم ذكرنا، الذي باللفظ القائأل هذا واستدل يزرع،
صالح إذا أنه الّصلح، كتاب في مإحمد ذكر بما القائأل هذا واستدل الدار، بانهدام

الّصلح.  ينفسخ لم فانهدمإت دار سكنى على

ًا واستدلوا ًا استأجر فيمن مإحّمد عن هشام روى مإا أيض الخر بناه ثم فانهدم بيت
ل العقد أن إلى إشارة فهذا الجر ول يمتنع ) أن4ب33( للمستأجر فليس
النتفاع فإن وجه كل مإن فاتت مإا المنفعة لن وهذا الدار؛ بانهدام ينفسخ

كل مإن المنفعة فاتت إن أو فيها خيمة ينصب بأن وجه مإن مإمكن بالعرصة
فأشبه العود يحتمل وجه على فاتت إنها التأبيد سبيل على فاتت مإا أنها إل وجه،
العقد. انفساخ يوجب ل وذلك المستأجر، العبد إباق

تنفسخ ل الرحى في الجارة أن الرحى باب «الصل» في إجارات في ونّص
عنها. الماء بانقطاع

أو المستأجر برضا المستأجرة الدار نقض إذا الفضلي»: المؤاجر «فتاوى وفي
غصب لو مإا بمنزلة قال: وهذا باق الصل لن الجارة، تنتقض ل رضاه بغير
على الجر سقط بل الجارة تنتقض ل وهناك المستأجر، مإن المستأجرة الدار

العقد قال: ينفسخ مإن المشايخ ومإن الغاصب يد في الدار مإادامإت المستأجر
جائأز. هذا ومإثل بالبناء يعود ثم الدار بانهدام

جلدها دبغ إذا ثم العقد، ينفسخ البائأع يد في مإاتت إذا المبيعة الشاة أن ترى أل
الفسخ قبل كلها الدار المؤاجر بنى فإن هنا، ها كذا بعذره العقد يعود

راوية يخالف وإنه «النوادر»، في ذكر هكذا شاء إن العقد يفسخ أن فللمستأجر
البيت. مإسألة في مإحمد عن هشام
أبرد تكون جديدة كانت إذا الدار لن فيها؛ قائأم التغير الرواية: أن هذه ووجه

يكون أن ينبغي الرواية هذه قياس وعلى بعضها في وأحر الوقات بعض في
أن ويجوز الفسخ، قبل الخر وبناه البناء بعض سقط إذا الفسخ حق للمستأجر

فيتأمّإل. فرق بينهما يكون
ًا، وصارت أنقضت إذا المستأجرة السفينة الله: في رحمه مإحمد وقال ثم ألواح
ّدت ركبت مإحمد: ول قال المستأجر، إلى تسليمها على يجبر لم سفينة واعت
أل أخرى، سفينة صارت اعتدت إذا النقض بعد السفينة لن الدار؛ هذا يشبه
ًا آخر مإن غصب مإن أن ترى عرصة فأمإا المالك حق ينقطع سفينة وجعلها ألواح
عليها.  بالبناء تتغير ل الدار

ًا استأجر الله: رجل رحمه يوسف أبي سماعة»: عن ابن «نوادر وفي دار
مإنهما. يؤخذ ول بحصته الجر مإن عنه فرفع مإنها بيت فانهدم وقبضها

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا استأجر بيانه: وإذا فهذا يسافر أن المستأجر أراد ثم المصر في ليخدمإه غلمإ

نفسه بحبس إل عليه المعقود استيفاء يمكنه ل لنه الجارة؛ فسخ في له عذر
خدمإة مإن أشق السفر خدمإة لن بالعبد؛ يخرج أن يمكنه ل إذ المصر؛ في

ًا فيصير عقوبة يعينه مإكان في نفسه وحبس الحضر الجارة، فسخ في له عذر



ًا ليخدمإه استأجره إذا وأمإا المسافر المستأجر أراد ثم بالمصر يقيده ولم مإطلق
أن أخرى مإسألة على تبنى المسألة فهذه الجارة فسخ في عذر له يكون هل
ًا استأجر مإن يسافر أن له يكن لم إن يسافر؟ أن له هل للخدمإة المصر في عبد
ًا كان به ًا يكن لم يسافر أن له كان وإن له، عذر في المسألة مإرت وقد عذر

للخدمإة.  الستئجار فصل

وقال الجارة، فسخ يريد ولكنه السفر يريد ل للقاضي: إنه المؤاجر قال فإن
قال: فإن يخرج مإن مإع يقول: للمستأجر فالقاضي السفر أريد المستأجر: أنا

ًا أن يسألهم فالقاضي وفلن، فلن مإع استعد وهل مإعكم؟ يخرج هل فلن
مإن له لبد الخروج لن وهذا فل، ومإال العذر ثبت قالوا: نعم فإن للخروج؟
)46العدة} (التوبة:  له لعدوا الخروج أرادوا تعالى: {ولو الله قال الستعداد

السفر شاق يداه كانت فإن وسامإه زيه يحكم قالوا: القاضي مإشايخنا وبعض
ًا يجعله الحال اشتباه عند بها العمل يجب حجة والسيما الزي لن وهذا؛ مإسافر
قوله فالقول السفر الجر أنكر قالوا: إذا وبعضهم مإوضعه، في عرفا مإا على

وإليه السفر، على عزمإت إنك بالله المستأجر يحلف قالوا: القاضي وبعضهم
ّلف عاد ثم المصر مإن خرج لو وكذلك والقدوري الكرخي مإال قد إنك بالله يح

ًا خرجت يكون ل يسافر أن العبد رّب أراد ولو ذكرت، الذي الموضع إلى قاصد
ًا ذلك يحبس أن غير مإن عليه المعقود إيفاء يمكنه ل لنه الجارة؛ فسخ في عذر

dالعبد. وبين المستأجر بين ويخلي السفر، إلى يخرج بأن مإعين مإكان في نفسه

ًا آخر مإن استأجر إذا المسألة هذه ونظير ل السفر على عزم ثم ليسكنها دار
ًا ذلك يكون ًا استأجر وإذا الجارة، فسخ في له عذر فيه ليعمل سوق في حانوت
ً ً عمل فسخ في عذر فهذا السوق عن وقام أفلس أو دين فلحقه بزازي مإثل

يتجر أن مإنها المقصود لن الجارة؛ هذه مإن المقصود هو مإا فات لنه الجارة؛
الغرمإاء لن الديون لحقه مإا وبعد الفلس بعد ذلك يمكنه ول الحانوت، هذا في

ولكن ذلك مإن شيء يكن ولم فيه، التصرفا عن ويمنعونه مإنه المال يأخذون
العمل ذلك ويعمل رخص إذا أوسع هو آخر حانوت إلى يتحول أن المستأجر أراد
ًا؛ ذلك يكن لم مإا واستيفاء يفت لم الجارة هذه مإن المقصود هو مإا لن عذر

طمعه، نفع يفوته لكن ضرر المستأجر يلحق أن غير مإن مإمكن العقد عليه وقع
مإن يقوم أن أراد ولو الضرر دفع الواجب إنما بواجب ليس النفع تحصيل أّن إل

ً ويعمل العمل هذا آخر. عمل
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استأجر إذا وبينما هذا بين وفرق عذر هذا الصغرى»: أن «الفتاوى في ذكر

ًا ليس ذلك فإن آخر عمل في يأخذ أن له بدا ثم الخياطة، عمل له ليعمل غلمإ
الخياطة عمل له يعمل الدكان ناحية في الغلم يحمل أن يمكنه ل لنه بعذر؛
ً يعمل أخرى ناحية في وهو بنفسه. يعمل هو كان إذا مإا بخلفا آخر عمل

العمل له تهيأ فقال: إن التفصيل على المسألة «الصل»: هذه فتاوى في وذكر
فله يتهيأ لم وإن القدر يتحقق لم لنه النقض، له ليس الدكان ذلك على الثاني

ًا «الجامإع في وذكر العذر، تحقق لنه النقض؛ بعذر، ليس أنه الصغير» مإطلق
هذا بعد الصغير» تأتي «الجامإع الصغير» ومإسألة «الفتاوى في ذكر كما



ًا ذلك يكون ل الجرة على زيادة وجد إذا والمؤاجر الجارة؛ فسخ في له عذر
طمعه نفع نوع يفوته إنما يلزمإه ضرر غير مإن عليه المعقود إنما يمكنه ل لنه
مإًر.  مإا على المنفعة لفوات عبرة ل أنه غير

ًا استأجر قرية في ساكن رجل الله الليث»: رحمه أبي «فتاوي وفي في أرض
ًا ويزرع الرض، هذه يترك أن له بدا ثم أخرى قرية أخرى قرية في أخرى أرض

ًا كان سفر مإسيرة بينهما كان قال: إن فل ل ومإا الجارة، فسخ في له عذر
يلحقه ل قريبة كانت وإذا الضرر يلحقه بعيدة كانت إذا المسافة لن وهذا؛

مإن إل له وفاء ل دين الجر لحق وإذا السفر بمسيرة البعيدة وقدرت الضرر،
لنه الجارة؛ فسخ في عذر فهذا المستأجر، العبد ثمن أو المستأجرة الدار ثمن

فيصير يحبس فإنه الحبس، وهو يلحقه، بضرر إل عليه المعقود إيفاء يمكنه ل
ًا ذلك الجارة. فسخ في له عذر
يتأخر بل المستأجر حق بماله تعلق إذا القاضي يحبسه ل أن قيل: ينبغي فإن

الجارة. تنقضي أن إلى الحبس
لهذا، فيحبسه المستأجر ثمن مإن إل له وفاء ل أنه في يصدقه ل قلنا: القاضي

يفسخ أن للجر وليس العقد ليفسخ القاضي إلى المإر يرفع أن للجر وينبغي
أن القاضي مإن طلب إن القاضي إلى المإر رفع إذا ثم هذا، مإّر وقد بنفسه،
حقه إنما الجارة نقض في للجر لحق لنه ينقضها؛ ل فالقاضي الجارة ينقض

ًا لدينه قضاء البيع في ل ربما بطلبه الجارة القاضي نقض فلو لرقبته وتخليص
ً يكون أو ذلك بعد البيع يتفق ًا، النقض فيصير احتيال حق يبطل أو مإقصود

بأمإر أو بنفسه المستأجر يبيع أن القاضي مإن طلب وإن يجوز ل وإنه المستأجر
ظاهر على يتأتى إنما الجواب وهذا ذلك إلى القاضي أجابه بالبيع، غيره أو الجر

التسليم. يمنع ولكن البيع يمنع ل المستأجر حق الرواية ظاهر على لن الرواية؛
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يرفع أن وبين الجارة، هذه تمضي أن إلى يتربص أن بين الخيار وللمشتري
)4أ34( القاضي إلى رفع فإذا الفسخ، أو التسليم ويطلب القاضي إلى المإر

ّينة، الدين البائأع وأثبت الجارة نقض ذلك ويتضمن البيع يمضي فالقاضي بالب
الغريم.  إلى ويسلمه المشتري مإن الثمن فيأخذ

لن المستأجر؛ على واجبة فالجرة البيع القاضي يمضي أن قال: وإلى
الجر وكان الجر، عليه فيجب به النتفاع مإن مإتمكن وهو يده في المستأجر

ًا ويكون مإلكه بدل لنه للجر؛ أن لو وكذلك صحيح عقد بحكم وجب لنه له؛ طيب
القاضي، إلى تقدمإوا ثم القاضي، إلى يتقدمإوا أن قبل بنفسه الدار باع الجر
لما وتنفيذه البيع بإمإضاء الجارة القاضي ينقض حتى الدار أجر المستأجر فعلى
المعنى. مإن ذكرنا

ّدين كان إذا هذا ًا الجر على ال ًا ظاهر ًا يكن لم إذا وأمإا للقاضي، مإعلومإ ظاهر
ًا المستأجر وكذبه إقراره في له المقر وصدقه الجر بإقرار عرفا وإنما مإعروف

ل قولهما وعلى الجارة ونقضت الرض، بيعت الله رحمه حنيفة أبي قول فعلى
المستأجر؛ حق في إقراره بصحة يقولن ل فهما الجارة تنقض ول الرض تباع
ًا يضمن لنه ّقه بإبطال بالمستأجر احتراز ّقه لن المستأجر؛ عين عن ح تعلق ح



ًا فيكون لغيره المستأجر بعين غيره على النسان وإقرار المستأجر على إقرار
يصح. ل

الذمّإة الدين مإحل لن ذمّإته؛ في يعرفا لنه إقراره؛ بصحة يقول حنيفة وأبو
ًا فكان ذمّإته في لحد ولحق الدين ويثبت القرار فيصح نفسه، على إقرار

ًا، المستأجر. ضرر فيه بأن يقول ومإا مإطلق
وإنه والستيفاء، البيع في ضرره وإنما القرار نفس في للمستأجر ضرر قلنا: ل

ًا به يصير فل القرار إلى يضافا ل اختياري فعل العبد كإقرار الغير، على مإقر
ّدين ثبت إذا الله رحمه حنيفة أبي عند ثم بالقصاص نفسه على ًا ال بإقرار مإطلق
ًا الجر صار الجر في كما البيع عليه فيجب البيع بواسطة الدين قضاء على قادر

ّدين يثبت لم لما وعندهما عنه امإتنع إذا ويحبس الولى، المسألة في بإقراره ال
ًا يصر لم المستأجر حق يجب فل البيع، بواسطة الدين قضاء على الجر قادر
حيث مإعه ويدور الجر، يلزم له المقر ولكن عنه امإتنع إذا يحبس ول البيع عليه
ًا صار لنه يحبسه؛ الن الجارة مإدة انقضت فإذا دار الدين قضاء على قادر

البيع.  بواسطة

فله ولعياله له نفقة ل لنه الدار؛ ويبيع الجارة ينقص أن أراد ثم داره أجر إذا
ّليث»؛ أبي «فتاوى في ذكر هكذا ذلك قضاء إلى الحاجة مإن أشد هذا لن ال

أولى. فهذا عذر وذلك الدين
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يسكن أن فأراد آخر، مإنزل له يكن ولم الجر مإنزل انهدم «الصل»: إذا وفي
ذلك. له يكن لم المنزل هذا

ّليث» رحمه أبي «فتاوى وفي ً تكارى الله: إذا ال ثم بغداد، إلى الكوفة مإن إبل
ًا اشترى لو أمإا تمني هذا بل بعذر ليس فهذا بغلم يتكارى أن له بدا دابة أو بعير

السفر. ترك لو كما فصار الجارة عن استغنى لنه عذر، فهو
ً اشترى المستأجر إن ثم مإنزلً، آجر مإن استأجر «الصل»: إذا وفي وأراد مإنزل

يمكنه لنه بعذر؛ ليس وهذا ذلك، له فليس الجارة ويفسخ إليه يتحول أن
الذي مإنزله يؤاجر فإنه نفسه يلحق ضرر غير مإن عليه المعقود استيفاء
مإن عليه المعقود استيفاء أمإكنه فلما استأجر الذي إلى كراه ويصرفا اشترى،

ًا يصلح لم ومإاله يلحقه، ضرر غير ذكر مإا قياس فعلى الجارة، فسخ في عذر
ًا اشترى إذا إنه «الفتاوى»، مإسألة في يقال أن «الصل» ينبغي في أو بعير
ّبة ًا. يكون ل دا عذر
ًا استأجر إذا الصغير» :الخياط «الجامإع في قال فأفلس مإعه، ليخيط غلمإ

التجارة فتبقى بالفلس تنقطع تجارته لن عذر؛ فهذا السوق عن وقام الخياط
ًا الفسخ حق له فيثبت عليه غرامإة نفسه. عن للغرامإة دفع

إفلسه. يتحقق فكيف قليل بمال الخياطة إلى يتوصل قيل: الخياط فإن
إذا أمإا لغيره يعمل كان إذا قليل بمال الخياطة إلى يتوصل إنما قلنا: الخياط

هذا يقول الله رحمه مإحمد وكان كثير، بمال إل إليها يتوصل ل لنفسه يعمل كان
إفلسه يتحقق قد لغيره، يعمل الذي الخياط أن على لنفسه يعمل خياط في
ديون يلحقه أو إليه الثياب تسليم عن فيمتنعون الناس عند خيانته تظهر بأن

يترك أن أراد إذا وأمإا أمإتعتهم، على يأتمنوه ل الناس بحال ويصير كثيرة،
الجارة.  به تفسخ بعذر ليس فهذا الصرفا، في ويعمل الخياط



ًا آجر مإن استأجر الجارات: إذا كتاب في وقال بدا ثم الطعام، فيه ليبيع حانوت
عذر. فهذا الصيارفة سوق في يقعد أن له

أن إل عليه، المعقود استيفاء يمكنه ل الجارات كتاب مإسألة في إن والفرق
سوق في تجاريين بين الجمع يمكنه ل إذ المعين؛ السوق هذا في نفسه يحبس
ّين مإكان في نفسه وحبس واحد، ًا ذلك فجعل وعذاب عقوبة مإع ًا عذر دفع

المعقود استيفاء الصغير» يمكنه «الجامإع مإسألة في أمإا نفسه، عن للعقوبة
ّين، السوق هذا في نفسه يحبس أن غير مإن عليه في بنفسه يقعد بأن المع

يجعل فلم السوق، ذلك في الخياطة عمل في الغلم ويستعمل الصيارفة سوق
ًا. ذلك عذر
ًا استأجر وإذا ًا ليقصر إنسان ًا ليقطع أو ليخيط أو له ثياب بناء له ليبني أو له قميص

ًا ليزرع أو ًا ذلك كان يفعل ل أن له بدا ثم ببذره له، أرض يمكنه ل لنه له؛ عذر
والقطع الزراعة وهو الصور، بعض في المال باستهلك إل الجارة على المضي
وكذلك المالية، إتلفا فيه فلن البناء؛ وأمإا فظاهر والقطع الزراعة أمإا والبناء

استأجر إذا وكذلك الرض مإن جزء إتلفا الحفر في لن البئر؛ لحفر استأجر إذا
امإتنع ولو البدن، مإن جزء وإتلفا إيلم الحجامإة في لن والفصد؛ للحجامإة

يمكنه لنه الجارة؛ تفسخ ول عليه، يجبر الصورة هذه في العمل عن الجير
يلزمإه. ضرر غير مإن الجارة على المضي
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ًا استأجر وإذا ًا ذلك كان نّزت أو الرض فغرقت ليزرعها أرض فسخ في له عذر
الفسخ حق للعاقد يثبت وإنه التسليم قبل فات قد عليه المعقود لن الجارة؛

الفسخ، حق للمشتري يكون فإنه القبض، قبل العبد أبق إذا العبد بيع في
يعمل مإّمن كان فإن الزراعة، عن وعجز المستأجر مإرض قلنا: فإن مإا وطريقه

بنفسه يعمل كان إذا لمرضه، بالرض النتفاع عن عجز لنه عذر؛ فهذا بنفسه
فهذا عذر وذلك نّزت، أو غرقت بأن بالرض النتفاع عن عجز لو مإا بمنزلة فهو

عن أجراه يمنع ل مإرضه لن بعذر؛ ليس فهذا بأجرائأه، يعمل إنما كان وإن كذلك
الرض. في العمل

المعقود لن عذر؛ فهو الجارة يفسخ أن فللمستأجر المستأجر العبد أبق وإذا
العبد وجد وإذا نّزت، أو غرقت إذا الرض بمنزلة فهو التسليم قبل فات عليه

ًا للخدمإة المستأجر عليه؛ المعقود في العيب بمنزلة هذا لن عذر؛ فهذا سارق
ًا توجب السرقة لّن ًا كان مإتى لنه الخدمإة؛ في نقصان المستأجر يأتمنه ل سارق

ًا الدار في الخدمإة أعمال وبين بينه خلى إذا مإاله على على سرقته مإن خوف
وأوان. ساعة كل مإلزمإته عليه ويتعسر مإاله،
وجد إذا كما الخيار، للعاقد فيثبت عليه، المعقود في عيب هذا قولنا مإعنى فهو

ًا، المشتري العبد عليه، استأجره الذي للعمل حاذق غير العبد كان وإن سارق
ًا يكون ل فهذا عليه المعقود في عيب ل لنه الجارة؛ فسخ في للمستأجر عذر

مُإستحقة تصير فل الجودة بمنزلة وإنها الحذاقة صفة فات إنما نقصان ول
الشرط. استحقاقها في يراعي بل العقد بمطلق

ًا، فوجدها جودتها يشترط ولم حنطة اشترى مإن أن ترى أل له يكون ل وسط
ًا عمله كان وإن هاهنا، كذا الفسخ حق في عيب هذا لن الخيار، له كان فاسد



على الجارة وقعت وإذا عفنة الحنطة وجد لو مإا بمنزلة فهو عليه المعقود
على وقعت إذا مإا بخلفا الجارة انفسخت فماتت المتاع، لحمل بعينها دواب
ًا إليه الجر ) وسلم4ب34بعينها. ( ل دواب وعلى العقد، ينفسخ ل فماتت دواب
ذلك.  بغير يأتي أن الجر

ّينة، الدواب مإنافع عليه المعقود الدواب تعيين عند والفرق: أن هلكت فإذا المع
الحمل فعمل المعقود التعيين انعدام عند أمإا فيبطل عليه المعقود هلك فقد
الحمل آلة العقد بعد الجر عينها التي أن وكما الحمل، آلة والبل الجر ذمّإة في

دواب على الجارة وقعت فإن العقد، لنفساخ مإعنى فل الحمل آلة فغيرها
بالمرض تنتقض الحمل مإنفعة لن الفسخ؛ حق فللمستأجر ومإرضت بعينها
ًا ذلك فكان الفسخ حق للمؤاجر أن يوسف أبي وعن عليه المعقود في عيب
ًا؛ غير وذلك مإلكه في ضرر زيادة يوجب المرض مإع والحمل الركوب لن أيض

الصورة. هذه في الجر مإرض وإن بالعقد، مإستحق
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ّي ذكر «الصل» رواية خلفا وهذا الفسخ، حق له «شرحه»: أن في القدور

إذا وبينما المؤاجر، مإرض إذا بينما الفرق، إلى يحتاج القدوري ذكره مإا فعلى
ًا يكون ل ذلك فإن يخرج ول يقعد أن أراد الجارة. فسخ في له عذر

الخروج في مإقامإه يقوم ل وغيره الخروج، عن عجز فقد مإرض إذا والفرق: أنه
ًا ذلك فيكون يلحقه وضرر بموته إل فما يخرج ول يقعد أن أراد إذا أمإا له، عذر

يقيم أن عليه فكان باختياره تركه وإنما عليه، قادر هو بل الخروج عن عجز
مإقامإه. غيره
الزيارة، طوافا تطوفا أن قبل النحر يوم ولدت امإرأة يوسف: في أبي وعن
ّنفاس مإدة مإعها يقيم أن الحمال وأبى الجارة، فسخ في للحمال عذر فهذا ال
الحيض مإدة نفاسها مإدة مإن بقي وقد النحر يوم فجاء النحر يوم قبل ولدت ولو

الحمال جبر يمكن ل لنه وهذا؛ مإعها، المقام على الحمال خيّر أقل أو عشرة
مإن الفراغ بعد بمكة بالمقام العادة جرت مإا لنه الول؛ الفصل في المقام على
ّدة مإثل الحج ًا العقد فيفسخ بذلك الحمال فيتضرر النفاس، مإ عنهما، للضرر دفع

بالمقام جرت العادة لن مإمكن؛ المقام على الحمال جبر الثاني الفصل في أمإا
بذلك.  الحمال يتضرر فل المدة هذه مإثل الحج مإن الفراغ بعد بمكة

ًا اشترى ولو بالعيب يرده فل به عيب على اطلع ثم غيره مإن وأجره شيئ
المبيع يلزمإه إن حيث مإن الجر يتضّرر الجارة عقد نفينا لو لن الجارة؛ وتفسخ
ًا، ذلك يترك أن له بدا ثم العمال مإن عمل في نفسه الرجل أجر وإذا مإعيب
ًا كان بأن غيره إلى وينتقل العمل ً حجامإ قال: أنفت ثم للحجامإة نفسه أجر مإثل

ّيس أتركه أن وأريد العمل هذا مإن ول اللتزام؛ وصح العمل التزم لنه ذلك؛ له ل
مإا له: أوفا فيقال الن يترفع أن أراد إنما أهله مإن لنه اللتزام وقت فيه عار

التزمإت.
يمتنع أن فله بذلك يعاب مإما وهو عمله مإن ليس العمل ذلك كان وإن تترفع ثم

يلحقه عمله مإن العمل ذلك يكن لم إذا لنه الجارة؛ يفسخ وأن العمل، عن
ًا ذلك فيصير عليه، المضي في العار المرأة وكذلك الجارة، فسخ في له عذر



ًا نفسها أجرت إذا لم انتهى إن وكذا يخرجوها أن فلهلها بذلك، يعاب مإمن ظئر
ذكرنا. لما عليه يجبر
ًا استأجر فيمن الله، رحمه مإحمد وعن ًا ليزرع أرض وأصاب فزرعها سماه شيئ

ًا أقل هو مإا يزرع أن أراد فإن النوع، ذلك زراعة وقت ذهب وقد آفة الزرع ضرر
الجر مإن مإضى مإا وألزمإته الجارة، فسخت وإل ذلك فله مإثله أو الول مإن

للجر ضرر ول بالمستأجر اضرار المقصود فوات مإع العقد إيفاء في لن وهذا؛
ّول دون هو مإا زراعة في مإثله. أو ال

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا النقصان كان فإن الّرحى، عن الماء انتقص وإذا الفسخ حق فللمستأجر فاحش
نقصان عن تخلو ل الجارة مإدة لن الفسخ؛ حق له فليس فاحش غير كان وإن
ًا فاحش غير مإرة ينتقص بل وإنما واحد سنن على يجري الماء لن وهذا غالب

وغير بغالب ليس قليلة مإدة في الفاحش النقصان أن غير بأخرى ويزداد
ًا يصير قلنا بما علمه مإع الرحى استئجار على أقدم فإذا غالب، الفاحش راضيا

ًا يصير ول الفاحش، بالغير غير في الفسخ حق يثبت فل بالفاحش راضي
الرضا.  لعدم الفاحش في ويثبت الرضا، لمكان الفاحش

نقصان فهو طحنه، نصف مإن أقل يطحن صار «شرحه»: إذا في القدوري قال
فاحش.

مإا نصف على ويطحن الرحى ويدور الماء قل الناطفي»: إذا «واقعات وفي
ّده فللمستأجر يطحن، كان ًا ر ًا هذا كان طحن حتى يرده لم ولو أيض مإنه، رض

ّي رواية تخالف الرواية وهذه ذلك بعد الرحى يرد أن له وليس إذا هذا القدور
ّدة، بعض في الرحى عن الماء انتقص ًا يستأجر أن نحو الم بأجر شهر كل مإا رح
هكذا الخيار فللمستأجر يعمل فلم الشهر، بعض في عنها الماء فانقطع مإسّمى

عن الماء بانقطاع تنفسخ ل الجارة أن على نص وهذا «الصل»، في ذكر
ّطحن مإنفعة وهو عليه المعقود لن الرحى؛ العود أن إل القبض قبل فاتته وإن ال
المستأجر كالعبد للعاقد الخيار يثبت بل العقد انفساخ يوجب ل ومإثله مإوهوم،

بقي فيما الجارة لزمإته الماء عاد حتى يفسخ لم فإن الجارة، مإدة في أبق إذا
ذكر هكذا ذلك بحساب الجر عنه ويرفع للفسخ، الموجب لزوال الشهر مإن

«الصل». في الله رحمه مإحمد
بحساب قالوا: مإعناه بعضهم ذلك، قوله: بحساب تفسير في المشايخ واختلف

بحصة يسقط أيام عشرة الماء انقطع إذا حتى الشهر في الماء مإن انقطع مإا
وهذا؛ المسمى ثلث عنه فيسقط المسمى ثلث وذلك الشهر، مإن أيام عشرة

مإستأجر الرحى لن غير؛ ل الطحن مإنفعة الرحى إجارة في عليه المعقود لن
في الطحن مإنفعة فاتت وقد الطحن مإنفعة عليه المعقود فيجعل غير ل للطحن

بقدره. الجر فيسقط أيام، عشرة مإدة
ًا استأجر لو كما ًا ليخدمإه عبد بقدره الجر يسقط فإنه أيام، عشرة فأبق شهر

أي ذلك بحساب بقوله بعضهم: أراد وقال هذا فكذلك المسّمى ثلث وذلك
الماء.  مإن انقطع مإا بحّصة



فإن يستأجر؟ بكم يطحن وهو أيام عشرة رحى بيت إلى ينظر ذلك: أن وبيان
يسقط بخمسة يستأجر يطحن ول بعشرة أيام عشرة يستأجر يطحن كان

قاله كما المسّمى ثلث يسقط ول الماء مإن انقطع مإا حصة وهو دراهم، خمسة
الدواب، وربط السكنى مإنفعة بقيت فاتت إن الطحن مإنفعة لن وذلك الولون،

فمنفعة يطحن أن له كما دوابه فيها ويربط فيها يسكن أن للمستأجر فإن
مإا بقدر الجر فيسقط الدواب وربط السكنى مإنفعة بقيت فاتت إن الرحى
بقي. مإا بقدر ويبقى فات،
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يشهد الرواية ظاهر لن أصح، الولون قاله الله: ومإا رحمه السلم شيخ قال
المستأجر يفسخها ولم كله الشهر انقطع إذا «الصل»: الماء في قال فإنه لهذا
كانت ولو أصلً، عنه الجر نفى فقد ذلك في عليه أجر فل الشهر، مإضى حتى

ًا الُسكنى مإنفعة مإنفعة يخّص مإا بقدر لوجب الطحن مإنفعة مإع عليه مإعقود
لمنفعة تستأجر وإنما الُسكنى لمنفعة تستأجر ل الرحى لن وهذا الُسكنى؛

ًا، المعقود هو الطحن مإنفعة فيجعل الطحن ًا يدخل وغيره مإقصود ل والبدل تبع
الطحن. مإنفعة بإزاء كله الجر فيكون التباع يقابل
بعد الماء فانقطع سنة، مإاء رحى استأجر مإن «شرحه»: أن في القدوري وذكر
ولشيء أشهر لستة الجر فعليه السنة مإضت حتى الرحى فأمإسك أشهر، ستة
لنه بحصته الجر مإن فعليه الطحن لغير به ينتفع البيت كان وإن بقي، لما عليه
سوى مإا أن على يدلك وهذا بحصته، الجر فيبقى عليه المعقود مإن شيء بقي

ً العقد هذا في داخل الطحن مإنفعة ًا أصل ً فيكون لتبع قاله مإا على دليل
). 4أ35فيه. ( الخرون

بأداتها مإاء رحى استأجر رجل الله رحمه مإحمد سماعه» عن ابن «نوادر وفي
قال: ولو هذا مإّر وقد عذر فهذا عنها، الماء انقطع ثم جار والماء وبيتها

بل ذلك وكان إليها، نهري مإاء أصرفا أنا وقال عنها مإنقطع والماء استأجرها
لذلك ينبغي كان وإن يصرفا، لم أو إليه الماء صرفا الجر لزمإه مإؤنه ول حفر
أن له كان ها حفر في لي فقال: بدا ومإؤنته الرحى نهر إلى نهره مإن نهر حفر
زرعه إلى الماء يصرفا أن له بدا ثم الماء وأجرى حفر فإن الجارة، يترك

ضرر فيه أمإر ذلك مإن جاء فإن الجر، ويلزمإه ذلك له يكن لم الجارة ويترك
ًا بماله ويضر زرعه فيه يذهب عظيم ًا إضرار جعلت عنه الماء قطع إن عظيم

ًا هذا الجارة. يترك أن له عذر
ًا استأجر يوسف: إذا أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي عنها وانقطع أرض

ًا يزرع أن يصلح مإما كانت قال: إن شيء، الجارة مإن بقي وقد شربها فلم عرف
ًا، الجر لزمإه المدة مإضت حتى ينقضها ولم الجارة في يخاصم خاصم وإن تامإ

ًا يزرع ل مإما كانت وإن بحسابه، الجر مإن ويعطيه يردها أن له كان فيها لم عرف
ّدها. في يخاصم لم وإن السنة، مإن بقي مإا أجر يلزمإه ر

ًا استأجر رجل وكذلك ولم العبد فمرض مإثلً، بدرهم شهر كل رجل مإن عبد
ً يعمل قد أنه إل يعمل كان مإا مإثل على يقدر يعمله كان الذي العمل دون عمل
ًا مإضى حتى ينقضها لم وإن الجارة ينقض أن فله الصحة، في الجر، لزم شهر
ًا مإرض وإن عليه. أجر فل العمل مإن شيء على يقدر ل مإرض
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ً استأجر يوسف: رجل أبي بشر» عن «نوادر وفي ًا له ليحفر رجل فلقي بئر



ً مإا إلى فبلغ ذلك فيها يكون بلدة كانت فإن حفر، مإا بحساب الجر قال: له جبل
وإن يحفره، أن عليه كان سيلقاه ذلك أن يعلم كان فإن رأى، مإما أصلب هو

قال حفر، مإا بحساب الجر مإن له وكان يعلم لم بالله حلف أعلم قال: لم
مإّر «الصل» وقد جواب خلفا الجواب الله: هذا رحمه الفضل أبو الحاكم
 lهذا. قبل المسألة هذه جنس

ًا: في وعنه ً استأجر رجل أيض ًا له ليحفر رجل قدر وأراه إياه أراه مإوضع في بئر
مإنها فحفر بكذا، ذراع كل أذرع عشرة يحفرها أن عليه وشرط استدارتها،

ًا قيمتين على الجر يقسم ثم بقي مإا ويقوم حفر مإا يقوم فإنه مإات، ثم أذرع
حفر. مإا حصة فيعطى

ينظر أنه هذا ومإعنى وأعلها أسفلها في سابغ مإنها ذراع كل فقال: لن علل
الحفر العلى في لن السفل؛ مإن ذراع قيمة وإلى العلى مإن ذراع قيمة إلى

القيمتين بين الجمع مإن بد فل أغلى يكون الحفر السفل وفي أرخص يكون
ذراع كل يجعل السفل وقيمة العلى قيمة ظهر إذا ثم العدل، مإعنى لتحقيق
القيمتين. مإن حصته وتكون الذراعين مإن ذراع كل فيكون مإنهما،

ًا وجدها أو بالليّل تبصر ل فوجدها دابة تكارى وإذا ًا، أو جموح أن فله عضوض
ًا عليه المعقود وجد لنه يردها؛ ّب ردها فإن العين، بيع في كما الرد له فكان مإعي
الدابة هذه على الجارة وقعت إن أخرى بدابة المكاري يطالب أن له فليس
فله بعينها، ل الدابة على الجارة وقعت وإن بردها انفسخت الجارة لن بعينها؛

أخرى. بدابة يطالبه أن
ًا آخر مإن استأجر العيون»: إذا «مإزارعة وفي مإاء يجد فلم وزرعها أرض

النهر مإاء ينقطع ولم شرب بغير استأجرها كان قال: إن الزرع فيبس ليسقيها،
كان وإن الخيار، له كان انقطع وإن الجر، فعليه السقي مإنه يرجى الذي

انقطاع مإن الزرع فسد يوم فمن عنها الشرب فانقطع لشربها، استأجرها
المستأجرة. الرحى عن الماء انقطع لو كما ساقط عنه فالجر الشرب

ًا استأجر آخر: إذا مإوضع وفي فلم العظم، النهر فجدب ليزرعها ومإاء أرض
ًا يستطع حتى يرد لم فإن أمإسكها، شاء وإن ردها شاء إن بالخيار فهو سقي
ًا، فيها ليزرع بحيلة يحتال أن يمكنه بحال كان إذا الجر فعليه المدة مإضت شيئ

ًا فيها يزرع أن يمكنه ل بحال كان إذا أمإا له حيلة ول الوجوه مإن بوجه بعدمإا شيئ
عليه.  أجر فل ذلك، في

ًا الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي تسقى الرض كانت إن الماء فانقطع أرض
ًا المطر انقطع لكن المطر بماء تسقى كانت أو الرض، بماء عليه؛ أجر فل أيض
بها. النتفاع مإن يتمكن لم لنه
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ًا استأجر «الواقعات»: لو وفي أجر فل يزرعها أن قبل الرض فغرقت أرض
فأصاب المستأجر زرعها ولو وزرعها، رجل المستأجر مإن غصبها لو كما عليه

ابن رواه زرع قد لنه كامإلً؛ الجر فعليه ينبت ولم غرق أو فهلك آفة الزرع
ًا استأجر رجل مإحمد عن رستم يخاصم أن فله فانقطع مإاؤها وقل فزرعها أرض
الرض ترك العقد القاضي فسخ وبعدمإا بينهما، العقد القاضي يفسخ حتى الجر



حق له يكون ل زرعه سقى فإن زرعه، يدرك حتى المثل بأجر المستأجر يد في
ًا مإنه ذلك وكان ذلك بعد الفسخ أجر ل أنه الزرع هلك مإسألة في والفتوى رض

ّدة مإن بقي فيما المستأجر على زرع إعادة مإن تمكن إذا إل الزرع، هلك بعد الم
ّتل وإذا بالرض، الضرر في دونه أو مإثله وانقطع مإاؤه قل بأن الزرع اخ

الحاكم إلى يرفعه لم إذا الجر وعليه هشام ذكره مإا نحو على فيه فالجواب
يسقه. لم وإن
ًا استأجر سمرقند»: رجل أهل «فتاوى مإزارعة وفي الجبل، أراضي مإن أرض

كله فالزرع ونبت مإطر، ثم السنة مإضت حتى ينبت ولم عليه يمطر فلم فزرعها
ابن «نوادر إلى وأحاله نقصانها، ول الرض كراء عليه وليس للمستأجر

ّدة كل في العذر فلتقرر عليه لكراء سماعة» أمإا فلن النقصان، عدم وأمإا الم
نبت بعدمإا فأمإا النبات قبل عليه قوله: لكراء المالك، بإذن حصلت الزراعة

وفي المدة انقضت لو كما المثل، بأجر المستأجر يد في الرض يترك أن يجب
بأجر المستأجر يد في الرض تترك هناك فإن بعد، يستحصد لم زرع الرض
هاهنا.  كذا المثل

يكون مإوضع في بالماء طاحونتين استأجر الليث»: رجل أبي «فتاوي وفي
إحدى إل يعمل ل بحال وصار الكراء إلى النهر فاجتاح عادة المؤاجر على الحفر

ًا إليها الماء صرفا لو بحاٍل كان فإن الرحاتين، ً عمل جميع ًا، عمل فله ناقص
مإن لتمكنه يفسخ لم إن أجرهما وعليه بالعقد المقصود هو مإا لختلفا الخيار

إحداهما أجر فعليه يعمل لم إليهما الماء صرفا لو بحال كان وإن بهما، النتفاع
أجر فعليه أجرهما، تفاوت فإن بالثانية النتفاع مإن يتمكن ل لنه يفسخ؛ لم إن

كان وإن الزيادة سقوط في وقع الشك لن يكفيها؛ الماء كل كان إذا أكثرهما
المعطل هو لنه كملً، الجر فعليه المستأجر، على الحفر يكون مإوضع في ذلك
عليه. الحفر أن مإع يحفر لم لما
الفسخ حق للمستأجر وليس واجب فالجر أوتادها وانكسر خيمة استأجر ولو

على والوتاد الجر على الطناب لن أجر؛ فل الطناب انقطع ولو لجله
حق فللمستأجر المستأجر، الضياع أشجار مإن شجرة الجر قلع وإذا المستأجر،

مإقصودة. الشجرة كانت إن الفسخ
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً الّرجل استأجر وإذا نصف ذهب فلما كذا، مإوضع إلى بحمولته ليذهب رجل

مإن وطلب الجارة، ويترك الموضع ذلك إلى يذهب ل أن للمستأجر بدا الطريق
ّول مإثل الطريق مإن الباقي النصف كان قال: إن الجر نصف الجر في ال

أعلم. والله بقدره يسترد وإل ذلك فله والسهولة، الصعوبة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا يكون عشر: فيما التاسع الفصل ل ومإا بالفسخ المتعلقة الحكام وفي فسخ
 فسخا يكون

لم ) ومإن4ب35بموته. ( الجارة تنفسخ مإات إذا الجارة، عقد له وقع مإن كل
ًا كان وإن بموته العقد ينفسخ ل العقد له يقع والب الوكيل به يريد عاقد

ابتداء لن العقد؛ انفساخ يوجب إنما العقد له وقع مإن مإوت لن وهذا والوصي،



ًا انعقد العقد ًا سّمي للوارث الملك وثبت مإات فإذا عليه، للستحقاق مإوجب يقين
ًا الستحقاق يكون العقد العقد عليه وقع مإا خلفا فيكون الوارث على واقع

ًا لو العقد له يقع لم إذا فأمإا ابتداء، الستحقاق يكون مإوته بعد العقد أو يقين
وكذلك المستحق وكذا قائأم عليه المستحق لن العقد؛ وجد مإا وفاق على

يغير ل فموته له يقع لم العقد حكم لن مإات؛ ثم عقد إذا الوقف في المتولي
حكمه.

«التحري»: إن كتاب شرح آخر في زاده بخواهر المعروفا السلم شيخ وذكر
في كما الجارة تنفسخ أنه المالك إجارة قبل الجر ومإات الغير مإلك أجر مإن
بطلت الشيء ذلك فهلك بعينه شيء على الجارة وقعت فإن العين، بيع

بطلن يوجب عليه المعقود وهلك هلك قد عليه المعقود لن بهلكه؛ الجارة
العقد.

ً استأجر بأن عينها بغير دابة على الجارة وقعت وإن المتاع هذا يحمل حتى رجل
الحمل آلة والبل مإعلوم وإنه الحمل، عليه المعقود لن جائأز؛ فهو إبل على

ودفعه بإبل الجر وجاء العقد، هذا جاز إذا ثم بشرط ليس الحمل آلة وتعيين
المتاع، ليحمل ذلك بغير يأتي أن الجير فعلى يده في فمات المستأجر، إلى

ّين لم إذا هاهنا عليه المعقود لن سلم؛ مإا بموت الجارة يفسخ أن له وليس يع
ّبة ًا كان الحمل وفعل الحمل فعل الدا ذلك إيفاء آلة والبل الذمّإة، في عليه واجب

ًا اليفاء بقي هلكت فإذا ّين إذا فأمإا البتداء، في كما ذمإته في عليه مإستحق ع
ضرورة.  العقد بطل هلكت فإذا بعينها، دابة مإنفعة عليه فالمعقود البل

يبع؛ لم مإا الجارة تنفسخ فقال: .... ل المستأجر بع للمستأجر الجر قال وإذا
ضرورات مإن والفسخ بالبيع وكيل هو بل الفسخ في بصريح ليس قوله: بع لن

الجر أن المشايخ بعض عن وحكي ضروراته، مإن هو مإا يثبت ل يبع لم فما البيع
جاز. غيره مإن فباعه فلن مإن المستأجر للمستأجر: بع قال إذا
ًا الجارة مإكان كان ولو مإن فباع فلن مإن الرهن للمرتهن: بع الراهن فقال رهن

يجوز. ل غيره
كذلك ول والعسار اليسار في يتفاوتون والناس رهن الرهن ثمن والفرق: إن

يده حازت ل للجر: مإا المستأجر قال إذا الطويلة الجارة وفي المستأجر، ثمن
قال إذا البيع باب في وكذلك يدفع لم وإن العقد، ينفسخ فقال: بدرهم

مإحمد أشار إليه العقد، ينفسخ بدرهم البائأع: هل فقال للبائأع: بعها، المشتري
قال قالوا: إذا هذا وعلى «الزيادات»، مإن الرابع الباب في الله رحمه

تنفسخ شد فقال: روايا يده أجازت فإن الطويلة الجارة في المستأجر: للجر
إن الطلب سابقة غير مإن الجارة مإال أخذ إذا الطويلة الجارة وفي الجارة،

البعض. دون البعض أخذ وإن الجارة، تنفسخ الكل أخذ
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وبه ينفسخ ل القل أخذ وإن العقد، ينفسخ الكثر أخذ مإشايخنا: إن بعض قال
البعض بأخذ العقد ينفسخ بعضهم: ل وقال الله رحمه الشهيد الصدر يفتي كان
أخذ. مإا بقدر العقد بعضهم: ينفسخ وقال تفصيل، غير مإن

الفسخ على تدل أي: بدللة الفسخ بطريق البعض أخذ بعضهم: إن وقال
على تدل دللة غير مإن أخذ وإن أقّل المأخوذ كان وإن الكل، في العقد ينفسخ
الدين ظهير المإام الصدر يفتي كان وبه الكل يأخذ لم مإا ينفسخ ل الفسخ

المرغيناني. 



جاء فلما ويكبري، تابيالي است شده نفد سيتم الجر إلى المستأجر بعت وإذا
قال وإذا الجارة تنفسخ ل نفسي على الدراهم أنفقت الجر: قد قال المستأجر
مإنك استأجرته الذي المحدود في الجارة الفسخ: فسخت عند للجر المستأجر

القبالة، إلى المستأجر أضافا ول المستأجر حدود يذكر لم وإن الفسخ صح
مإنك آجرته الذي المحدود في الجارة للمستأجر: فسخت الجر قال إذا وكذلك

الفسخ. صح
ًا رجلين مإن استأجر الوزجندي»: رجل السلم شمس «فتاوى وفي دار

ًا في الجارة انفسخت هو وقبل أحدهما إلى المفتاح دفع ثم بينهما مإشترك
كما والجارة الفسخ دللة ذلك الجر وقبول المفتاح المستأجر دفع لن حصته؛
الفسخ. بدللة تنفسخ الفسخ بصريح تنفسخ

ًا كانا لو والجر المستأجر أن ترى أل الجر، إلى المفتاح المستأجر ودفع واحد
قلنا. مإا وطريقه بينهما الجارة تنفسخ ذلك الجر وقبل
والمشتري، البائأع حق في البيع نفذ المستأجر إذن بغير المستأجر الجر باع وإذا
ول البيع ذلك يعمل المستأجر حق سقط لو حتى المستأجر حق في ينفذ ول

تجديده. إلى يحتاج
ّول الباب في الشهيد الصدر وذكر الفصل هذا «الجامإع» في رهن مإن ال

البيع المستأجر أجاز وإنما البيع تجديد إلى يحتاج ل أنه قال: والصحيح روايتان،
إليه يصل أن إلى المستأجر يد مإن العين تنزع ل ولكن الكّل، حق في البيع نفد

يده، مإن للنتزاع ل الجارة تفسخ بالبيع رضاه واعتبر بالبيع رضي وإن مإاله،
ثم وسلم المستأجر، رضا بغير المستأجر باع إذا الجر أن مإشايخنا بعض وعن
رضا بغير الجر باع وإذا الحبس، في حقه بطل والتسليم البيع المستأجر أجاز

ذلك.  له ليس أنه البيوع كتاب في ذكرنا فقد فسخه المستأجر وأراد المستأجر

الرواية، ظاهر في ذلك له الصغرى»: أن «الفتاوى في الشهيد الصدر وذكر
الئأمة لشمس الجامإع رهن إلى وأحاله ذلك، له ليس الطحاوي رواية وفي

للمستأجر يقول: ليس السبيجابي المإام القاضي وكان الله، رحمه الحلواني
نجم ذكره وهكذا الله، رحمه السرخسي الئأمة شمس اختيار وهو الفسخ حق

في شجاع أبو المإام «الشافي» والسيد شرح في الله رحمه النسفي الدين
الجامإع. رهن
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المسألة في الجامإع»: إن «شرح في الله رحمه زاده خواهر السلم شيخ وذكر

هذه ذكرنا وقد الفتوى وعليه استحسان وإنه ذلك، له ليس رواية في روايتان
حتى المستأجر برضا المستأجر الجر باع وإذا السابع، الفصل في المسألة

ّدة انتهت أو العقد، تفاسخا أو الجارة انفسخت بحال صار وقد بقل والزرع الم
فهو المشايخ، اختلفا بيعه جواز في بحال كان أو خلفا بل بيعه يجوز

أدرك ثم والدعاوي، الخصومإات جميع عن الجر المستأجر أبرأ فلو للمستأجر،
فيها الجر وخاصم لنفسه الغلة وادعى المستأجر فجاء الغلة الجر ورفع الزرع

خصومإته؟. تسمع وهل دعواه، تصح هل
تحت تدخل فل البراء بعد حدثت إنما الغلة لن تسمع؛ أن قيل: ينبغي فقد

الخصومإات عن أبرأه المستأجر إن ثم الغلة رفع قد الجر كان ولو البراء،



مإوجودة كانت الغلة لن دعواه؛ تسمع ل ذلك بعد الغلة ادعى ثم والدعاوي،
البراء أن إل عين الغلة أن الباب في مإا أكثر البراء تحت فدخلت البراء وقت
ًا العين تصير ل أنه بمعنى تصح ل إنما العيان، عن ل أمإا البراءة وقع لمن مإلك

شاء إن مإوضعه في ذلك بيان وسيأتي ذلك، بعد العين المشتري دعوى يصح
. تعالى الله

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
) والفسطاط4أ36( والحلي والمإتعة النباِت إجارة العشرون: في الفصل

وأشباهها
ًا الرجل استأجر إذا إذا وكذلك جائأز، فهو مإعلوم بأجر الليل إلى ليلبسه ثوب

مإن أو يلبس مإن يبين لم ولو جائأز، فهو مإعلوم مإكان إلى ليركبها دابة استأجر
يجوز.  ل يركب

ًا استأجر إذا وبينما هذا بين وفرق استأجر أو يخدمإه، مإن يبين ولم للخدمإة عبد
ًا يجوز. حيث يسكن مإن يبين ولم للسكنى دار

ًا والركوب اللبس في يتفاوتون ل الناس والفرق: وهو ًا تفاوت رّب فإّن فاحش
ًا ألبسه إذا الثوب يفسد إنسان ًا لبسه وإن يفسده، ل وآخر كالجزار يومإ أيامإ
ًا، عليها ركب إذا الدابة يفسد راكب ورّب كالبزاز ركب إذا يفسد ل وآخر يومإ

ًا عليها ركوب يرضى ول للرابض الجر النسان يبذل ولهذا يصلحها، بل شهر
ًا التفاوت كان وإذا دابته، غيره إلى مإفضية واللبس الراكب جهالة كان فاحش

للمستأجر: يقول الدابة صاحب لن والتسلم؛ التسليم مإن المانعة المنازعة
فإن غيري وأركب للبس يقول: استأجرته المستأجر ويركبه ليلبسه استأجرته

الضمان أمإا عليه، أجر فل يصبه لم وإن شيء، أصابه إن ضامإن فهو غيره ألبسه
وفقد لبسه شرط لنه العقد؛ تحت يدخل لم غيره إلباس فلن شيء، أصابه إذا

لم إذا الجر عدم وأمإا اللبس، في يتفاوتون الناس أن ذكرنا لما الشرط هذا
ً العقد تحت بداخل ليس فيما استوفى لنه شيء؛ يصبه تتقوم ل والمنافع أصل
العقد. بدون

قولنا: مإعنى فهو الجنسين، باختلفا واللبس الملبس بين التفاوت بيانه: أن
إذا وبينما هذا بين فرق الجر يوجب ل وإنه عليه، بمعقود ليس مإا استوفى
ًا استأجر الجر عليه يجب فإنه شيء الثوب يصب ولم به فأتزر ليلبسه قميص

ًا ًا صار وقد استحسان وهاهنا يضمن، فإنه شيء، الثوب أصاب إذا أنه حتى مإخالف
الجر. يجب قال: ل

يلتحقا فلم يسير، تفاوت إتزاره وبين لبسه بين الذي التفاوت والفرق: أن
ًا فكان مإختلفين بجنسين ًا عليه المعقود أصل في مإوافق صفته، في مإخالف
العقد بحكم استوفاه لنه شيء؛ يصبه لم إذا الجر أوجبنا الوفاق فلمكان
ً هلك مإتى الضمان أوجبنا الخلفا ولمكان لبسه بين التفاوت فأمإا بهما، عمل
إنما استوفاه فما المختلفين، بالجنسين فالتحقا فاحش تفاوت غيره ولبس

الجر.  يجب لم فلهذا عقد؛ بغير استوفاه

ًا: بين وفرق ًا استأجر إذا وبينما المسألة هذه أيض ًا فيه ليقعد حانوت فقعد فاسي
ًا فيه وبين الفاسي سكنى بين والتفاوت الجر يجب فإنه الحانوت، وسلم قصار



الفاحش التفاوت باعتبار استوفى مإا يجعل لم ثم فاحش تفاوت الحداد سكنى
ًا العقد. تناوله مإا غير آخر جنس
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

العمل، وعلى السكنى على شيئين على انعقد العقد تلك في أن والفرق: وهو
على انعقد والعقد العمل، حق في التفاوت إنما السكنى في تفاوت ول

ًا فصار السكنى، وجوب تمنع ل الزيادة واستيفاء وزيادة العقد تناوله مإا مإستوفي
مإن غيره ولبس اللبس وهو واحد شيء على انعقد العقد هاهنا فأمإا الجر،
ً عليه المعقود يستوفا فلم ذكرنا، مإا على آخر جنس يلبسه يجب ل فلهذا أصل
الجر.

ًا كان أنه إل عليه بمعقود ليس مإا استوفى كأنه قيل: يجب فإن مإن مإتمكن
ل عليه، المعقود استيفاء مإن والتمكن بنفسه يلبس بأن عليه المعقود استيفاء

الجر. وجوب يمنع
الجارة، يد تزل لم إذا الجر أوجب إن عليه المعقود استيفاء مإن قلنا: التمكن

مإن ل الثوب هلك وإن يضمن أنه ترى أل الجارة، يد زالت فقد غيره ألبس وكما
قيام حال الستيفاء مإن التمكن يوجد فلم الجارة يد زالت ولما الغير، لبس

الجر. يجب لم فلهذا الجارة،
ًا استأجر ولو ّبة استأجر أو اللبس يبين ولم للبس الليل إلى يومإ ًا دا إلى يومإ

ّين ولم للركوب الليل القاضي إلى فاختصما الجارة، فسدت حتى الراكب يب
ًا بينهما الجارة يفسخ القاضي فإن غيره، يلبس أو هو يلبس أن قبل للفساد دفع

ًا ًا هو لبس حتى يختصما لم وإن للمعصية ودفع غيره لبس أو الليل، إلى يومإ
الستحسان وفي المثل، أجر عليه ويجب جائأزة الجارة تعود ل أن فالقياس

حيث مإن العقد حالة مإتعين عليه المعقود لن المسمى؛ ويجب جائأزة تعود
ً كان إن الحكم، الحقيقة.  حيث مإن مإجهول

المنافع، حدوث حسب على فساعة ساعة انعقادها يتجدد الجارة أن بيانه: وهو
الحالة، تلك في مإتعين عليه والمعقود العقد يتجدد المنفعة يستوفي مإا فحال

كان ولو الحكم حيث مإن العقد حالة مإتعين عليه المعقود قولنا: أن مإعنى فهو
ًا ًا كان إذا فكذا العقد يجوز إنه أليس، الحقيقة حيث مإن مإتعين حيث مإن مإتعين
ًا المستأجر يصير ول عينه ل الحكم العقد مإن المقصود، إذ الحكم الثوب غاصب

غيره. بإلباسه
استأجره لنه غيره؛ لبس أو بلبسه إمإا هاهنا العقد يجب الحاصل والفرق: أن

ًا للبس ً العقد فيكون مإتعذر، واحدة حالة في الجرين بين والجمع مإطلق مإتناول
الولى المسألة في أمإا العقد، تحت الداخل هو كان مإانعين فإنهما أحدهما،
ً العقد تحت بداخل فليس غيره لبس فأمإا لبسه، العقد تحت الداخل فلهذا أصل
افترقا.

ًا الرجل استأجر وإذا ًا ليلبسه قميص ووضعه يلبسه فلم بدرهم الليل إلى يومإ
الجر. فعليه اليوم مإضى حتى مإنزله في
خارج مإعلوم مإكان إلى ليركبها دابة استأجر إذا وبينما هذا بين فرق ل كما

مإن تمكن وقد الجر، يجب ل حيث المصر في مإنزله في فأمإسكها المصر،
ًا، الفصلين في عليه المعقود استيفاء تقدم الذي الصل على بناء والفرق جميع

الجر يوجب إنما عليه، المعقود استيفاء مإن التمكن أن الكتاب صدر في ذكره
ّدة في التمكن ثبت إذا إليه أضيف الذي المكان في العقد عليها ورد التي الم



العقد.
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يوجد لم الدابة مإسألة في أمإا الّصفة، بهذه التمكن وجد الثوب مإسألة وفي

مإن التمكن يثبت ول المصر خارج العقد إليها أضيف الذي المكان في التمكن
بهذه التمكن وجد لو حتى المصر في والدابة المصر، خارج المنفعة استيفاء
نقول يركبها ولم المكان ذلك إلى الدابة ساق بأن الدابة، مإسألة في الصفة

الجر.  بوجوب

ًا ليركبها استأجرها لو أن الثوب، مإسألة مإن الدابة مإسألة قياس الليل إلى يومإ
ًا الجر يجب وهناك يركبها، ولم مإنزله في فحبسها وفرق الضمان، ذكر ثم أيض

مإنزله في الثوب أمإسك فقال: لو الدابة، مإسألة وبين الثوب مإسألة بين فيه
ًا، يصير ل هلك حتى يلبسه ولم ًا. قال: يصير الدابة مإسألة وفي ضامإن ضامإن

صاحب لن الدابة صاحب بإذن حصل المإساك الدابة مإسألة أن في والفرق
بهذا يجب ل الدابة مإسألة وفي الجر، به يجب بإمإساك له أذن إنما الدابة

المالك؛ بإذن حصل المإساك هذا الثوب مإسألة في أمإا ذكرنا، مإا على المإساك
ً فيكون به يجب الجر لن لو الدابة مإسألة في أن حتى المالك بإذن حاصل

ًا ليركبها استأجرها بأن مإنزله، في بالمإساك الجر وجب نقول: ل الليل إلى يومإ
ًا به لي ارتد ولكن ذلك يفعل لم ولو الدابة هلكت إذا الضمان، يجب إلى يومإ
ً الجر فعليه الليل إفساد في الرتداء سبيل على اللبس لن ضمان؛ ول كامإل

ًا لبسه فوق ليس الثوب مإثله كان فإن دونه، ) أو4ب36( مإثله هو بل قميص
المعقود بعض استوفى فقد دونه كان وإن بكماله، عليه المعقود استوفى فقد
ً الجر يجب الصورة هذه مإثل وفي الباقي، استيفاء مإن ويمكن عليه ول كامإل
ًا إئأتزر ولكنه ذلك يفعل لم وإن الضمان، يجب هلك إن ضامإن فهو الليل إلى يومإ

يهلك لم وإن به إئأتزر حين مإن بالضمان مإلكه لنه أجر؛ ول يده في الثوب
يجب.  الستحسان وفي الجر، يجب ل أن فالقياس

ًا المرأة استأجرت وإذا ًا لتلبسه ذرع أن ولها جائأز، فهو مإعلوم ببدل مإعلومإة أيامإ
فيها تلبس ول الليل، طرفي في تلبسه وآخره أوله الليل ومإن كله النهار تلبسه

الليل في طرفي بين مإا جعل فقد وتجمل ضيافة ثوب الثوب كان إذا ذلك بين
ًا؛ تناوله اللفظ أن مإع مإستثنى مإا فيتناول الجمع، باسم ذكرت اليام لن ظاهر

الناس بين فيما العرفا فإن الفرق، على بناء هكذا فعل إنما الليالي، مإن بإزائأها
كالمشروط والمعروفا الليل، طرفي بين فيما الضيافة ثوب يلبسون ل أنهم

ًا، كان ومإهنة بذلة ثوب كان بأن وتجمل ضيافة ثوب الثوب يكن لم وإن صريح
عرفا ول اليام تناول كما الليالي تناول اللفظ لن كلها الليالي تلبس أن لها

اللفظ. لقبضه فيه فيعمل ومإهنة، بذلة ثوب الثوب كان إذا بخلفا
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الليل في تخرق وإن فتخرق كله الليل لبسته فقال: إذا الضيافة ثوب على فرع
صارت وإن ضمان، فل الغد في تخرق بأن الليل غير في تخرق وإن ضامإن، فهو

باق الجارة وعقد الغد جاء إذا ارتفع الخلفا لن الليل؛ كل في باللبس مإخالفة
ًا فيعود في سوى فقد الوفاق إلى عاد ثم الوديعة، في خالف إذا كالمودع أمإين



المودع، وبين المستأجر بين الوفاق إلى بالعود الضمان عن البراءة حكم
 rتعالى. الله شاء إن المشايخ اختلفا مإن فيه مإا مإع هذا بعد فيه الكلم وسيأتي

النهار؛ في النوم به والمراد الضيافة ثوب في يعني فيه، ينام أن له قال: وليس
ثوب الثوب كان إذا الليل طرفي بين فيما اليقظة حالة اللبس لها ليس لنه

لها يكن لم وإنما النهار في النوم به المراد أن فعلمنا أولى، النوم فحالة ضيافة
ًا؛ مإستثنى صار الضيافة ثوب في النوم حالة اللبس لن ذلك؛ اللبس لن عرف
نامإت يعني ذلك فعلت فإن اليقظة؛ حالة اللبس مإن بالثوب أعنف النوم حالة
التي الساعة تلك في أجر عليها وليس ضامإنة فهي ذلك، مإن الثوب فتخرق فيه

وعليها الغاصب على أجر ول نائأمة لبسها حال غاصبة كانت لنها فيها؛ تخرق
مإا أجر وأمإا العقد، بحكم استوفته فلنها قبله مإا أجر أمإا بعده، ومإا قبله مإا أجر

ًا فيعود باقي الجارة وعقد الخلفا، تركت فقد انتهت لما فلنها بعده أمإين
الجارة. بحكم مإستوفية وتكون

يقسم حتى الساعات يعرفا مإن إلى الرجوع الساعة تلك أجر مإعرفة وطريق
الثوب كان إذا هذا الجر، مإن الساعة تلك حق فيعرفا الساعات على الجر
البذلة ثوب لن النوم، حالة اللبس لها كان بذلة ثوب كان إذا فأمإا ضيافة، ثوب

ًا النوم حالة يلبس ًا ل الجارة عن مإستثنى ذلك يصير فلم عرف ًا.  ول عرف شرط

ًا به يخرج لمخرج استأجرته كانت ولو الجر، فعليها بيتها في فلبسته بدرهم يومإ
ل باليوم مإقدر عليه المعقود لن عليه؛ المعقود به قدر فيما وجد اللبس لن

عليه المعقود لتقدير يصح فلم إليه يخرج الذي المكان يسم لم لنه بالمكان؛
ًا عليه المعقود فكان العدم هو التقدير حق في الخروج ذكر وصار باليوم، مإقدر

ًا لتلبسه استأجرته كأنها بمنزلة وهناك به تخرج لمخرج تقل ولم الليل، إلى يومإ
مإكان إلى ليركبها دابة استأجر إذا مإا بخلفا الجر عليها كان بيتها في لبسته إذا

ًا ذكر هناك لن الجر؛ يجب ل حيث مإنزله في فركبها المصر خارج مإعلوم مإكان
ًا فصار عليه، المعقود لتقدير يصلح المعلوم والمكان المدة يذكر ولم مإعلومإ

ًا عليه المعقود أنه حتى بخلفه هاهنا أمإا فيه، الستيفاء يوجد ولم بالمكان مإقدر
ًا ليركبها الدابة استأجر لو مإنزله في ركبها إذا المكان يسم ولم الليل، إلى يومإ

ً الجر يجب عليها؛ أجر فل اليوم في مإنها الثوب ضاع ولو مإسألتنا، في كما كامإل
النتفاع وبين بينها حال لو بما فيعتبر بالثوب النتفاع وبين بينها حال الضياع لن
غاصب. غصب به
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ضاع بل هي وقالت اليوم، في يضع الثوب: لم رب فقال الضياع في اختلفا وإن
رب فالقول: قول المنازعة، وقت يدها في كان إن الحال يحكم فإنه اليوم، في

إذا هذا فالقول: قولها المنازعة وقت يدها في يكن لم وإن يمينه، مإع الثوب
«الكتاب» في الفصل هذا الله رحمه مإحمد يذكر لم يوجد لم وإن وجد، ثم ضاع

ًا؛ قولها القول يكون أن وينبغي الثوب سرق وإن الجر وجوب تنكر لنها أيض
يضمن فإنه يده، مإن العين سرق إذا المشترك الجير بخلفا ضمان فل مإنها
قولهما.  على



رب يستفيد مإا لن المال؛ لرب عامإل يقبض فلم الثوب مإستأجر والفرق: أن
لن المستأجر؛ يستفيده مإما أكثر الثوب المستأجر بقبض المنفعة مإن الثوب

والعين المنفعة يستفيد والمستأجر الجرة وهو العين يستفيد الثوب صاحب
ً القبض في المستأجر فجعل المنفعة مإن خير المودع فأشبه لنفسه عامإل

القبض في المشترك أجير أمإا عليه، لضمان المودع يد مإن سرقت إذا والوديعة
يستفيده مإما أكثر القبض هذا بسبب المنفعة مإن يستفيد مإا لن لنفسه؛ عامإل

ًا، به يستفيد الجير لن المال صاحب المنفعة به يستفيد الثوب وصاحب عين
ًا فجعل ضمان فل لبسها مإن الثوب تخرق ولو الغاصب فأشبه لنفسه، قابض
مإن المال هلك إذا المشترك الجير بخلفا يدها بجناية الهلك حصل وإن عليها
يضمن. حيث يده جناية

الفساد لن أجر؛ بإزائأه ليس عمل مإن حصل الهلك مإسألتنا في والفرق: أن
ترى أل للبس، الثوب تسليم بإزاء بل اللبس بإزاء ليس والجر اللبس مإن حصل

مإن حصل مإتى والهلك تلبس لم أو لبست الجر يستحق الثوب سلم إذا أنه
وأجير كالعين عمل مإتى العامإل على الضمان يجب ل أجر بإزاء ليس عمل
بإزائأه عمل مإن حصل الهلك المشترك الجير في أمإا وتخرق، رق إذا الوحد
الرق عمل مإن حصل الهلك لن أجر؛ بإزائأه عمل مإن حصل الهلك لن أجر،

ًا المشترك الجير فصار بالرق، إل الجر يستحق ل المشترك والجير مإعارض
العين.  بيع في كما العيب عن السلمإة تقتضي المعارضة ومإطلق

ًا فيها ويبيت بيته في لينصبها قبة الرجل استأجر وإذا فهو دراهم بخمسة شهر
في يوقعها ل النصب؛ مإكان جهالة لن النصب مإكان يسم لم وإن جائأز،

ًا بالغير الضرر حق في تتفاوت ل المإكنة لن المنازعة، ًا تفاوت نصبها إن أو مإعتبر
النصب لن ضامإن فهو ضرر ذلك في القبة على وكان والمطر، الشمس في
ًا، الجارة مإن مإستثنى والمطر الشمس في يضران والمطر الشّمس لن عرف

أخرى، قبيلة مإن أخرى دار في فنصبها دار في ينصبها أن شرط ولو بالقبة،
ًا إنسان عند أودع إذا وبينما هذا بين فرق ضمان، فل المصر ذلك في ولكن شيئ

فإنه المصر ذلك مإن أخرى دار في فحفظه دار في يحفظه أن عليه وشرط
يضمن.
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في مإتفاوتان والداران والتحصين الحفظ اليداع مإن المقصود والفرق: أن

وفي والتحصين الحراز دون النتفاع الجارة مإن المقصود أمإا والتحصين، الحرز
إلى أو مإصر، إلى أخرجها فإن السواء، على ) بالمإكنة4أ37النتفاع. ( حق

العقد؛ يتناوله لم مإا استوفى لنه هلكت؛ أو القبة سلمت عليه أجر فل السواد
ًا بالمالك يلحق مإما المصر خارج به النتفاع لن ًا ضرر الرد مإؤنة وهو كثير

آخر.  بجنس المصر خارج النتفاع التحق الضرر كثرة فبحكم

ولو العقد، بدون تتقوم ل والمنافع العقد يتناوله لم مإا قولنا: استوفى مإعنى فهو
ًا استأجر تفاوت لعدم وبغيره بنفسه به يستظل مإكة إلى به يخرج فسطاط



فإنه به علق أو القبة أو الفسطاط في أو الخيمة في أسرج وإن فيه، الناس
ً بنفسه به يستظل أن وله يجوز يصنع مإا صنع لنه عليه؛ ضمان فل فأفسد قنديل

ً فكان الناس وإن ضامإن، فهو المعتاد المعروفا جاوز فإن العقد تحت داخل
ًا فيه اتخذ ًا يكون أن إل عادة الناس يصنع ل مإا صنع لنه ضامإن؛ فهو مإطبخ مإعد
ًا استأجر ولو العمل، لذلك ًا مإكة إلى به يخرج لما فسطاط ًا ذاهب به ويحج وجائأي

ّبين لم وإن جائأز، فهو كذا يوم في ويخرج الحاج لخروج يكن لم فإن يخرج مإتى ي
فاسدة فالجارة عنه يتأخر ول عليه، خروجهم يتقدم ل بحيث مإعلوم وقت
ًا ًا، قياس يتأخر، ول يتقدم ل بحيث مإعلوم وقت لخروجهم كان وإن واستحسان

ًا؛ جائأرة فالجارة ًا المعلوم لن استحسان ًا. كالمعلوم عرف شرط
ولكن يتخرق لم وإن ضمان فل خلفا ول عنف، غير مإن الفسطاط تخرق وإن
الجر؛ فعليه مإكة إلى به ذهب وقد أضربه ولم تحته أستظل المستأجر: لم قال
ولو العقد، إليه أضيف الذي المكان في عليه المعقود استيفاء مإن تمكن لنه

فيه اختلفا ولو عليه، أجر فل نصبه يستطيع فلم عوده انكسر أو أطنابه انقطع
أصل على اتفاقهما مإع النقطاع مإقدار في يختلفا أن إمإا وجهين، على فهذا

النقطاع.  أصل في اختلفا وإن المستأجر قول القول الوجه هذا وفي النقطاع،

في الختلفا هذا وقع لو كما الحال يحكم «شرحه»: أنه في السلم شيخ ذكر
تعالى الله شاء إن هذا بعد فيه الكلم وسيأتي الرحى، إجارة في الماء انقطاع

الرحى؛ مإسألة في ظاهر الفسطاط مإسألة في مإشكل الجواب وهذا ذكر هكذا
أو انقطع إذا الطناب أمإا الحال تحكيم فيمكن يعود ثم ينقطع قد الماء لن

الحال، تحكيم يستقيم فكيف كذلك، الخصومإة وقت إلى يبقى انكسر إذا العود
ًا اتخذ المستأجر كان فإن ًا أو نفسه عند مإن أطناب ونصبه نفسه عند مإن عمود
إجارة في عليه المعقود لن المعقود؛ استوفى لنه كله؛ الجر فعليه رجع حتى

حتى نصبه على يقدر فلم الوتاد انكسر ولو فيه سكن وقد السكنى، الفسطاط
والعمود. الطناب وبين الوتاد بين فرق كله، الجر فعليه رجع
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أمإا بالفسطاط، النتفاع عن يعجز فلم المستأجر على الوتاد والفرق: أن
وإذا بالفسطاط، النتفاع عن المستأجر عجز فقد الجر، على والطناب العمود

ًا أوقد ًا الناس يوقد مإا مإثل أوقد إن كالسراج، كان الفسطاط في نار عرف
وإن ضمان، فل الفسطاط أحرق أو الفسطاط وأفسد الفسطاط في وعادة
ضمن به ينتفع ل بحيث كله أفسد إن ينظر ذلك فبعد ضامإن فهو المتعارفا جاوز
الجر وعليه النقصان ضمان لزمإه بعضه أفسد وإن عليه، أجر ول الكل قيمة
ًا أوجب البعض فساد لن بالباقي، انتفع قد كان إذا كملً، فإذا الباقي، في نقصان

ًا صار النقصان مإع استوفاه استأجر لو كما الجر جميع عليه فيجب بالعيب راضي
ًا ًا وأوجب مإنها، حائأط فانهدم دار عليه كان كذلك فسكن الباقي في نقصان

المعتاد جاوز وكان وسلم، مإنه شيء يفسد لم وإن هاهنا كذا الجر جميع
الجر.  يجب ل أن القياس والستحسان، القياس على فالمسألة

الفسطاط رب شرط وإن المسألة، هذه جنس مإر وقد يجب الستحسان وفي
الجر وعليه ضامإن فهو ففعل فيه يسرج ول فيه يوقد ل أن المستأجر على



ً المستأجر كان وإن وزيادة عليه المعقود استوفى لنه الفسطاط؛ سلم إذا كمل
أن أراد أو مإكة إلى يخرج رجل مإن الفسطاط يؤاجر أن فأراد بنفسه، يخرج لم

فهو فعل وإذا ذلك، له ليس قولهما وعلى مإحمد قول في ذلك فله ذلك يغير
عليه. أجر ول ضامإن
فهو الفسطاط في السكنى في يتفاوتون ل قال: الناس الله رحمه مإحمد
ًا استأجر لو مإا بمنزلة ً أو دار ل الناس لن غيره؛ مإن يؤاجر أن له كان مإنزل

ًا استأجر مإن أن عليه والدليل السكنى في يتفاوتون طريق في للخدمإة عبد
جاز إنما يجوز، فإنه مإنه، أعاره أو مإكة طريق في ليخدمإه غيره مإن فأجره مإكة
الخدمإة. في يتفاوتون ل الناس لن

والناس ويرفع وينصب ويحول ينقل مإما والخيمة الفسطاط قال: إن وهما
ًا ذلك في يتفاوتون ًا تفاوت ًا الفسطاط ينقل إنسان رّب فاحش يفسده ول شهر
ًا ينقله وآخر بنصبه لمعرفته ورفعه، نصبه في مإرانه وقلة لهيبة ويفسده أسبوع

ًا كان وإذا غيره. مإن والعارة الجارة مإنع فاحش
ًا المستأجر كان لو كما ًا أو مإلبوس ول ينقل ل مإما لنها الدار؛ بخلفا مإركوب

ذلك في يتفاوتون ل والناس غير ل فيها يسكن وإنما ينصب ول يرفع ول يحول
ًا ًا، تفاوت لنه يمكنه؛ التالي جهة مإن المشقة زيادة مإن يلحقه مإا أن إل فاحش
ّلف المستأجر أن ولو نفسه، حافظ غيره بيت أو بيته في بالكوفة الفسطاط خ
في عليه المعقود استيفاء مإن يتمكن لم لنه عليه؛ كراء فل بنفسه وخرج

لم المالك لن المإساك؛ بهذا لها ضامإن وهو العقد إليه أضيف الذي المكان
لم أنه في يمينه مإع المستأجر قول والقول الجر به يجب ل بإمإساك يرض
الذي المكان في التسليم وجود في اختلفهما حاصل لن الفسطاط؛ يخرج

العقد. إليه أضيف
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صاحب إلى ليدفعه أجنبي رجل إلى الفسطاط دفع المستأجر كان قال: ولو
ًا، برئأا فقد صاحبه إلى الرجل ذلك فدفعه الفسطاط صاحب أبى وإن جميع
يترك أن الفسطاط لمستأجر لن ذلك؛ له فليس يقبله أن الفسطاط
أراد إذا البيت إجارة يترك أن له أن كما الكوفة، مإن يخرجه ول الفسطاط

ًا، صاحبه. إلى يحمله أن قبل الرجل هذا عند الفسطاط هلك فإن سفر
بالخيار الفسطاط الله: صاحب رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول على أن ذكر
حنيفة أبي قول يذكر ولم الرجل، ذلك ضمن شاء وإن المستأجر، ضمن شاء إن

ذلك إلى الفسطاط دفع المستأجر كان يقال: إن أن قوله على قالوا: وينبغي
ًا، المستأجر يصير أن قبل الرجل يمسكه مإا قدر الفسطاط أمإسك فإن غاصب
الثاني، على لضمان هذه الحالة كانت إذا أشبابه، ويسوي يرتحل أن إلى الناس

ً أحسن بل المودع مإودع لنه إنما المودع مإودع لن المودع؛ مإودع مإن حال
المالك. على ويردها للمودع ليحفظ أخذ إنما وهذا للمودع ليحفظ أخذها
يضمن إنما يضمن ل الثاني المودع الله: أن رحمه حنيفة أبي مإذهب ومإن

يمسكه مإا على زيادة الفسطاط المستأجر أمإسك إذا فأمإا الول، المودع
ًا يصير حتى الناس ًا غاصب شاء إن المالك، يجبر الثاني إلى دفع ثم له ضامإن
مإودع ل الغاصب مإودع يكون الثاني لن الثاني؛ ضمن شاء وإن الول ضمن

ًا، عندهم ) ضامإن4ب37( الغاصب ومإودع المودع المستأجر ضمن فإن جميع
على يرجع الرجل ذلك ضمن وإن الرجل، ذلك على بذلك يرجع ل فالمستأجر



المستأجر.
كوفي والخر بصري أحدهما الرجلن استأجر الله: إذا رحمه حنيفة أبو قال

ًا ًا مإكة إلى الكوفة مإن فسطاط ًا ذاهب مإكة إلى به وذهبا مإعلوم بأجر وجائأي
أن أريد الكوفي: إني وقال البصرة، آتي أن أريد البصري: إني فقال واختلفا،

قصد.  حيث إلى بالفسطاط يذهب أن واحد كل وأراد الكوفة إلى أرجع

يذهب أو البصرة إلى بالفسطاط البصري يذهب أن وجهين: إمإا على فهذا
بأمإر به ذهب إن إمإا وجهين، على ذلك مإن وجه وكل الكوفة، إلى الكوفي
به ذهب إن البصرة إلى بالفسطاط البصري ذهب فإن أمإره، بغير أو صاحبه

وليس الكوفي على ضمان ول كله للفسطاط ضامإن فالبصري صاحبه أمإر بغير
لنه نصيبه؛ أمإا الفسطاط جميع فيضمن البصري أمإا الرجعة، أجر عليهما

أن على عقدت الجارة لن بإمإساكه؛ الجر عليه يجب ل مإوضع في أمإسكها
ًا. صار البصرة طريق في بها انتفع فإذا الكوفة طريق في بها ينتفع غاضب
ًا صار فلنه الكوفة؛ نصيب وأمإا بغير بنصيبه ذهب لنه الكوفي نصيب غاضب
ًا فصار أمإره مإنه غصب لنه الكوفي، على عليهما أجر ول الكوفي نصيب غاصب

الفسطاط صاحب له يأذن لم مإوضع في أمإسكها فلنه البصري وعلى نصيبه
ًا فيصير البصرة، طريق في فيه بالمإساك إذا هذا بالكوفة أمإسكها لو كما ضامإن

الكوفي، بأمإر به ذهب إذا فأمإا الكوفي أمإر بغير البصرة إلى البصري به ذهب
ًا يصير فالبصري النصف وهو نصيبه يضمن والكوفي الفسطاط، لجميع ضامإن

عليهما. أجر ول
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له يأذن لم مإوضع في أمإسكها لنه نصيبه؛ الفسطاط جميع يضمن البصري أمإا
له يأذن لم إن الكوفي مإودع لنه الكوفي؛ ونصيب فيه بالمإساك المالك

قلنا وإنما ضامإن، ومإستعيره الغاصب ومإودع غاصب والكوفي بنصيبه بالنتفاع
البصرة طريق في يمسكها حتى البصري إلى نصيبه دفع لما الكوفي لن ذلك؛
ًا، صار يمسكه حتى أحد إلى نصيبه يسلم أن له ليس لنه التسليم؛ بهذا غاصب
ًا الكوفي صار وإذا به، ينتفع أو البصرة طريق في صار التسليم بهذا غاصب

فصار المالك، حق في ضامإن وإنه مإستعيره، أو الغاصب مإودع البصري
ًا البصري لنه النصف؛ الكوفي ويضمن الوجه، هذا مإن الفسطاط جميع ضامإن

في الضمان سبب مإنه وجد إنما البصري، نصيب في ضمان سبب مإنه يوجد لم
يأذن لم مإوضع في الفسطاط أمإسكا لنهما الرجعة؛ في عليهما أجر ول نصيبه

ذهب إذا ذكرنا الذي هذا أجر عليهما يكون فل فيه بالمإساك المالك لهما
أمإر بغير الكوفة إلى الكوفي ذهب إذا فأمإا البصرة، إلى بالفسطاط البصري
وعليه نصيبه يضمن فل البصري نصيب وهو الفسطاط نصف يضمن البصري

يضمن أمإا الرجعة في شيء البصري على يجب ول الرجعة، في الكراء نصف
ًا فيصير نصيبه البصري مإن غصب لنه البصري، نصيب ول البصري نصيب ضامإن
فيه بالمإساك له يؤذن لم مإوضع في يمسكها لم لنه نفسه؛ نصيب يضمن
البصري على أجر ول الكوفة طريق في بنصيبه انتفع لنه الكراء؛ نصف وعليه

إلى به الكوفي ذهب إذا هذا المستأجر مإن غصب لنه الرجعة؛ في نصيبه في



ضمان فل البصري بأمإر الكوفة إلى به ذهب إذا فأمإا البصري، أمإر بغير الكوفة
أو نصيبه مإنه أعار سواء الله رحمه مإحمد قول على نصيبه في البصري على

ًا به قال: انتفع بأن أودعه ًا واحفظها نوبتك في يومإ مإن لن نوبتي، في يومإ
يودع وأن غيره، مإن يعيره أن الفسطاط لمستأجر أن الله رحمه مإحمد مإذهب

ًا يصير ول العقد إليه أضيف الذي المكان في الجر عليه يجب لنه بذلك؛ ضامإن
بذلك. 

الكوفي، مإن أودعها إن الجواب الله: فكذلك رحمه يوسف أبي قول في وأمإا
المودعين. بمنزلة وكانا عندهما أمإانة كان الفسطاط لن

وديعة رجلين عند أودع مإن الله: أن رحمهما ومإحمد يوسف أبي مإذهب ومإن
عندهما، يضمن ل أنه صاحبه مإن نصيبه أحدهما فأودع يقسم ل أو يقسم لما

ذلك. على فهذا
مإن استأجر مإا أودع شيء المستأجر لن البصري؛ يضمن أن قيل: يجب فإن

ًا يصير غيره الكوفي إلى حصته دفع لمن حّصته البصري يضمن أن فيجب ضامإن
وديعة.

ًا كان إذا باليداع يضمن قلنا: إنما كإمإساكه المودع بإمإساك الجر يجب ل إيداع
ًا، يصير ل الجر على حصل هاهنا واليداع كإمإساكه المودع إمإساك ويكون ضامإن
فإمإساكه الكوفة طريق في يمسكها لنه المودع؛ بإمإساك الجر يجب ل وجه

ّي يضمن أن يجب آخر أو الكوفي مإن نصيبه أعار كان وإن كإمإساكه، البصر
أن يوسف أبي عند الفسطاط لمستأجر ليس لنه يوسف؛ أبي قول على نصيبه

الكلم نظير الكوفي على الضمان وجوب في والكلم غيره، مإن يؤاجر وأن يعير
ّي على الضمان وجوب في كملً. الجر وعليهما البصر
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ّي أودع إن أجر ل مإنه أعار كان وإن كإمإساكه الكوفي إمإساك لن نصيبه؛ البصر

ًا صار لنه البصري؛ على القّصة عليه وقّصا القاضي إلى ارتفعا وإن مإخالف
ّبينة يقيما لم مإا قال مإا إلى يلتفت لم شاء إن القاضي فإن ذلك، في واختصما

فكان الغائأب، مإال في القاضي على حفظ إيجاب يريدان لنهما ذلك؛ على
وقال: القاضي إلى بداية جاء لكن قولهما بمجرد ذلك يلزم ل أن للقاضي
لم مإا قال فيما يصدقه ل أن للقاضي كان عليهما بالنفاق هي مإن لقطة وجدتها

ذلك ترك شاء إن بالخيار هو ثم قال، فيما صدقهما القاضي شاء وإن البينة، يقم
ًا نصب القاضي لن الجارة؛ فسخ شاء وإن أيديهما، في الغائأب مإال في ناظر
على يستحق ل لنه فسخ؛ الجارة فسخ في للغائأب النظر القاضي رأى فإن

ّي الفسطاط.  إجارته بسبب الكوفة إلى الرجوع البصر

ول بالكوفة قال: أقعد لو الفسطاط استأجر حين المإر أول في أنه ترى أل
الكوفة إلى أخرج قال: ل إذا مإكة بلغ إذا فكذلك ذلك، له كان مإكة إلى أخرج
ًا ذلك كان فسخ فإن الجارة، يفسخ أن له فكان الجارة فسخ في له عذر

نصيب إجارة في رغب إن الكوفي مإن البصري نصيب يؤاجر هذا وبعد الجارة
مإن أولى هذا ويكون الجر مإع الفسطاط عين الغائأب إلى يصل حتى البصري،

مإختار مإع يحصل الجر مإع الفسطاط صاحب على الرد لن غيره؛ مإن الجارة



عندهم الجارة هذه وتجوز غيره مإن الجارة مإن أولى فكان الفسطاط، صاحب
ًا جائأز بالكل النتفاع يملك مإمن المشاع إجارة لن المشاع؛ أجر وإن جميع

ًا. عندهم جميع
غيره مإن يؤاجر ذلك إجارة في الكوفي يرغب لم وإن شريكه، مإن أجر لو كما
أجر وإن الجارة هذه وتجوز يؤاجر ول يودعه، أن مإن للغائأب أنفع لنه وجد، إن

قضاؤه فيفنذ فيه مإختلف مإوضع في قضى لنه النتفاع؛ يملك ل مإمن المشاع
ًا يجد لم وإن بالكل، ّي نصيب يودع نصيبه يؤاجر أحد رآه إن الكوفي مإن البصر

في الترك في لن أيديهما؛ في ذلك ترك شاء وإن المالك، إلى يصل حتى ثقة
ّي ذهب إن لنه للغائأب؛ نظر أيديهما ًا كان بالفسطاط البصر على مإضمون

يهلك ربما صاحبه إلى بها وبعث الجارة، فسخت ولو يده في هلك لو البصري
نظر وفيه هذا إلى مإال فإن بدله، ول عينه ل صاحبه إلى يصل فل الطريق في

ذلك. له كان وجه مإن للغائأب
ًا الرجل تكارى وإذا ًا مإكة إلى الكوفة مإن فسطاط ًا. ( ذاهب ) ثم4أ38وجايئ

ًا، الكراء فعليه ورجع بمكة خلفه ثم مإكة إلى به خرج لقيمة ضامإن وهو ذاهب
فيصير فيه بالمإساك له يؤذن لم مإوضع في الفسطاط أمإسك لنه الفسطاط؛

ًا فرجع قابل مإن حج حتى يختصما ولم الفسطاط صاحب يضمنه لم فلو ضامإن
الجارة تحت داخل غير الثاني العام لن الرجعة؛ في عليه أجر فل بالفسطاط

الثاني. العام في برجوعه أجر عليه يكون فل
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بالذهب الذهب حلي يستأجر بأن بأس قال: ل أنه البصري الحسن عن وروي
ليقال: بيع العين عن ببدل ليس الجر مإن يبدل مإا لن بالفضة؛ الفضة وحلي
العين مإنفعة بإزاء الجر بل ربا فيكون إليه ذهب يعود وجه على بذهب ذهب

مإختلفين. في تجري ل والربا مإختلفان، جنسان العين مإع والمنفعة
ًا استأجر لو كما وهذا بالطريق جاز وإنما يجوز فإنه بذهب، ذهب صفائأح فيها دار
قلنا. الذي
ًا المرأة استأجرت وإذا ًا حلي ًا لتلبسه مإعلومإ فحبسته مإعلوم ببدل الليل إلى يومإ
حبسته أو الطلب بعد حبسته إذا قالوا: وهذا غاصبة، صارت يوم مإن أكثر

صاحبها مإن الطلب وجود قبل ضامإنة تصير ل للحفظ حبسته إذا فأمإا مإستعملة،
ًا يصير فل يدها في أمإانة تقع العين لن وذلك بالمنع أو بالستعمال إل مإضمون

كالوديعة. الطلب وجود بعد
وجد هناك لن يضمن؛ حيث المدة مإضي بعد العين أمإسك إذا المستعير، بخلفا
عليه الرد وجب وقد الرد وجوب الطلب حكم مإن لن الحكم، حيث مإن الطلب

مإن ول الحقيقة حيث مإن ل الطلب يوجد لم الجارة في أمإا المدة، مإضي بعد
 mالضمان. يجب ل فلهذا الستعمال، يوجد ولم الحكم حيث

أمإسك إذا أنه للستعمال المإساك وبين للحفظ المإساك بين الفاصل والحد
هذا فعلى حفظ فهو الموضع ذلك في للستعمال يمسك ل مإوضع في العين

وضع أو بالقميص تعمم أو بالسوار تخلخلت أو بالخلخال تسورت قالوا: إذا
في وجد المإساك لن باستعمال؛ وليس حفظ كله فهذا العاتق، على العمامإة



ًا فكان للستعمال يمسك ل مإوضع وإن تضمن، فل باستعمال وليس حفظ
في يتفاوتون الناس لن عليها؛ أجر ول ضامإنة فهي اليوم ذلك في غيرها ألبست

ًا فحبسته مإسمى بأجر يوم كل استأجره وإن الحلي، لبس به جاءت ثم شهر
وإن الجارة، بحكم حصل يوم كل في المإساك لن حبسته يوم كل أجر فعليها

ًا استأجرته ترده فلم الجر بذلك يوم كل حبسته لها بدا فإن الليل إلى يومإ
ًا؛ فاسدة اليوم عدا فيما الشرط هذا على فالجارة أيام، عشرة لن قياس
الستحسان وفي ذلك، لها يبدو أن وهو بالشرط مإعلقة اليوم عدا فيما الجارة
إلى أو العرض إلى أخرجت إذا فإنها إليه، مإحتاج مإتعارفا شرط هذا لن يجوز؛
والضمان الضرر لدفع الشرط هذا مإثل إلى فيحتاج يبقى كم يدري ل وليمة

مإعلق اليوم عدا فيما نقول: الجارة أو جائأز الشرط هذا بمثل الجارة وتعليق
ًا فكان بالمشيئة قلت: إن الول اليوم عدا فيما قال: أجرت كأنه للقبول، تفسير

وكان جاز شئت إن درهم بألف العبد هذا مإثل لغيره: بعت قال مإن أن ترى أل
ًا مإنك قال: بعت كأنه وصار مإشيئة عن إل يكون ل القبول لن للقبول؛ تفسير

أعلم. والله هذا كذا جائأز وذلك قبلت إن درهم بألف العبد هذا
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إلى عليه المعقود تسليم فيها يوجد ل إجارة والعشرون: في الحادي الفصل
 المستأجر

ًا دفع «الواقعات» رجل كتاب وفي أن قبل ومإات فقطعه ليخيطه خياط إلى ثوب
ليس والقطع بالخياطة مإقابل الجر لن له؛ أجر أبان: ل بن عيسى قال يخيطه؛

قبل القطع بعد العيب بنقصان يرجع أن المشتري أراد لو ولهذا الخياطة مإن
لم الخياطة بين القطع كان ولو ذلك فله كذلك أقبله البائأع: أنا فقال الخياطة،

مإقابل الجر لن القطع؛ أجر سليمان: له أبو وقال خاطه، لو كما ذلك له يكن
جملته. مإن والقطع الثوب باتخاذ
مإوضع إلى ويركبها مإنزله إلى بها يذهب دابة استأجر يوسف: فيمن أبي وعن

الجر مإن فعليه فردها ذلك بداله ثم مإنزله إلى بها وذهب إليه فدفعها سماه قد
مإنزله. إلى ذهب مإا بحساب يعني ذلك بحساب

أن قبل بأجر رجل ثوب خاط خياط في مإحمد سماعة»: عن ابن «نوادر وفي
يجبر ول الثوب رب إلى العمل يسلم لم لنه للخياط؛ أجر فل الثوب رب يقبض

وذلك بينهما، جرى الذي العقد بحكم أجير لنه العمل؛ يعيد أن على الخياط
يعيد أن فعليه فتق، الذي هو الخياط كان وإن العمل بتمام انتهى قد العقد
يكن لم كأن وصار عمله نقض وقد الثوب فتق لما الخياط لن وهذا؛ العمل
لم الخياط كأن يجعل أن يمكن ل الجنبي بفتق لنها أجنبي؛ فتقه إذا مإا بخلفا
ً يعمل هذا.  على السكافا وكذلك أصل

إلى الحمل وأعاد فرجع فخوفوه الطريق بعض في حمل إذا المكاري وكذلك
العادة على الجبر يذكر «الفتاوي» ولم في ذكر هكذا له أجر ل الول الموضع
هذا بعد التي السفينة ومإسألة المتقدمإة المسائأل في كما يجبر أن وينبغي
الريح فصرفا العقد في سمي مإوضع إلى الطعام حمل إذا الملح وكذلك

مإعه؛ اكتراها الذي يكن لم إن للملح أجر فل العقد مإكان إلى وردها السفينة



ًا يقع لم العمل لن صار العمل لن الكراء؛ فعليه مإعه كان وإن إليه مإسلم
ًا الملح يجبر ل الجر يجب لم حتى مإعه اكترى الذي يكن لم وإن إليه مإسلم

إلى العادة على أجبر السفينة رد الذي هو الملح كان وإن الحمل يعيد أن على
يقدر ل السفينة إليه رجعت الذي الموضع كان قلنا: وإن لما المشروط الموضع

رب يقدر مإوضع في يسلمه أن الملح فعلى فيه، قبضه على الطعام رب
صححنا لو لنا المسير؛ هذا مإن سار فما مإثله أجر له ويكون قبضه على الطعام
مإاله صون أمإكن وقد عليه المال لتلف القبض على المال رب وأجبرنا التسليم
أكترى الذي قال فإن له، المثل أجر بإيجاب السفينة صاحب حق مإراعاة

ذلك فله غيرها أكتري أنا سفينتك، في لي حاجة الريح: ل ردتها بعدمإا السفينة
مإحمد. عن هشام رواه
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ً اكترى ولو فرده به جمح الطريق بعض سار فلما فركبه مإعلوم مإوضع إلى بغل
ًا صار القدر بذلك لن سار؛ مإا بقدر الجر فعليه مإوضعه، إلى المنفعة مإستوفي

حيث إلى فليبلغني البغل صاحب للقاضي: مإر المستأجر قال فإن بنفسه
قيل وإل ذلك فعل الجر شاء قال: إن عليه، شارطته الذي علي وله استأجرته

حيث إلى ثمة مإن يحملك هو ثم بلغت الذي المكان إلى للمستأجر: استأجره
السفينة. هذا قال: وعلى مإحمد، عن هشام رواه هكذا استأجرته

ً الرجل استأجر الصغير»: وإذا «الجامإع في قال البصرة إلى ليذهب رجل
ًا بعضهم فوجد بعياله، ويجيء لنه بحسابه؛ الجر مإن فله بقي بمن وجاء مإيت

ذلك.  بحساب الجر مإن فيجب العمل بعض أوفاه

المؤنة كانت إذا المسألة قال: تأويل أنه الله رحمه جعفر أبي الفقيه عن حكي
جميع يجب سواء الكل ومإؤنة البعض مإؤنة كانت إذا أمإا العدد نقصان قبل

ًا: رجل قال: وفيه الجر، ً استأجر أيض إلى البصرة إلى له بكتاب ليذهب رجل
ًا فوجد فذهب بجوابه ويجيء فلن وهذا له أجر فل الكتاب فرد مإات قد فلن
حنيفة. أبي قول
هنا ها بأن واعلم مإضطرب يوسف أبي وقول الذهاب أجر مإحمد: له وقال

).4ب38( مإسألتان
ً استأجر أحدهما: إذا يشترط ولم فلن إلى البصرة إلى له بكتاب ليذهب رجل

بجوابه. المجيء عليه
في ذكر الله رحمه ومإحمد بجوابه، المجيء عليه يشترط والثانية: أن

عليه يشترط لم إذا مإا يذكر ولم بالجواب المجيء عليه شرط إذا «الكتاب» مإا
المجيء عليه يشترط لم إذا فيما فنقول ذكرهما مإن بد ول بالجواب المجيء

ًا كان بأن حضر إذا إليه يوصل حتى ثمة الكتاب ترك بجوابه: إذا ورثته وإلى غائأب
ًا، كان بأن وسع ل إذ وسعه في مإا بأقصى أتى لنه كملً؛ الجر يستحق فإنه مإيت
ًا إليه المرسل وجد إذا الوجه هذا مإن بأبلغ التصال في له ًا. أو غائأب مإيت

غير مإن عاد حتى يقرأ فلم إليه، الكتاب ودفع إليه المرسل وجد إذا وكذلك
يدفع لم ولكن وجده أو يجده لم وإن عليه بالمشروط أتى لنه الجر؛ فله جواب

مإحمد: له وقال له، أجر ل حنيفة أبي قول فعلى الكتاب، رد بل إليه الكتاب
يضطرب. يوسف أبي وقول الذهاب، في الجر

فذهب فلن إلى البصرة إلى له بطعام ليذهب استأجره إذا أنه على وأجمعوا
ًا يجد ولم له. أجر ل أنه رده بل إليه الطعام يدفع لم ولكن وجده أو فلن



الرجل فذهب بالبصرة فلن إلى رسالته ليبلغ استأجره إذا أنه على وأجمعوا
الجر. له أن ورجع الرسالة يبلغه لم أنه إل وجده أو إليه المرسل يجد ولم
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له أجر ل أنه بالكتاب يذهب ولم بالبصرة فلن إلى ذهب لو أنه على وأجمعوا
الجر فله بالجواب، وأتى فلن إلى دفع إذا بجوابه المجيء شرط إذا وفيما
ًا إليه المكتوب كان ولو عليه، المعقود جميع أوفى لنه كامإلً؛ آخر إلى فدفع غائأب

الذهاب؛ أجر فله الرجل هذا ورجع يقرأ فلم إليه، المكتوب دفع أو إليه ليدفعه
بقدر التصال وجد وقد بالجواب وللمجيء إليه الكتاب ليصال استؤجر لنه

الكتاب. مإزق ولو التصال أجر فيجب بالجواب المجيء يوجد ولم المإكان
به؛ يفتى ول قولهم في الذهاب أجر عليه سمرقند»: أن أهل «فتاوى في ذكر
مإن له شيء حنيفة: ل أبو قال الكتاب، رد وإن مإزقه حيث عمله أبطل قد لنه

رحمه مإحمد مإضطرب، يوسف أبي وقول الذهاب أجر مإحمد: له وقال الجر
لو كما الجر له يسقط فل ولنه المستأجر؛ بإذن حصل الكتاب يقول: رد الله
ًا بذلك له أذن ًا تجد لم قال: إن بأن نص ذلك؛ قلنا وإنما بالكتاب إلي فأت فلن
ًا الكتاب في يكون ربما لنه المرسل غير عليه يطلع بأن المرسل يرضى ل سر
يصير العتبار فبهذا عليه فيطلع غيره يفتحه ربما ثمة الكتاب ترك ومإتى إليه

ًا ًا يجد لم مإتى الكتاب برد مإأمإور ًا فيكون سر فيه يكون ل وربما فلن مإأمإور
ًا كان إن إليه يوصل حتى يجده لم إذا هناك بالترك ًا. كان إن ورثته وإلى غائأب مإيت

ًا الرد على ول ثم الترك على الكتاب صاحب ينص لم فإذا المإرين كل دخل ثاني
ًا يكون الرسول فإن الرسالة في كما الذن، تحت غير إلى التبليغ بترك مإأمإور

ًا يكون بأن إليه المرسل والمرسل الرسول غير عليه يطلع أن يرضى ل سر
ًا يكون ل وربما إليه، ًا فيكون سر لم إذا إليه المرسل غير إلى بالتبليغ مإأمإور
المإرين كل فدخل المرسل مإقصود فيحصل حضر مإتى إليه يبلغ حتى يجده
بإذن حصل الكتاب رد قولنا: إن صح كذلك كان وإذا هذا، فكذلك الذن تحت

دللة.  المستأجر

ًا المستأجر كان لو مإا بخلفا وهذا إليه المرسل يحمل فلم ومإؤنة، حمل له شيئ
ًا؛ فرد ضرر ل لنه دللة؛ ول نصا ل المالك جهة مإن الرد بهذا مإأمإور غير لنه ثاني
بالرد الذن يثبت فلم إليه يوصله حتى عدل يدي على المحمول ترك مإتى عليه
المؤنة مإن لحقه مإا يضيع ل حتى الرد عن النهي جهته مإن دللة الثابت بل دللة

ًا فيه يكون ربما لنه الكتاب؛ بخلفا لم فإذا عليه، غيره يطلع بأن يرضى ل سر
ًا إليه بالرد الذن يثبت هناك بالترك يأمإره وإنه الله رحمه مإحمد تعلق فبهذا ثاني

واضح.
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ًا المالك إذن بغير حصل الرد أن إلى ذلك في ذلك الله رحمه حنيفة أبو وأبى نص
ًا الجر يستحق فل دللة ول يجده لم إذا هناك بالترك أمإره لو مإا على قياس

ًا؛ إذنه بغير حصل قلنا: إنه وإنما لن دللة ول بالرد ل إليه بالتصال أمإره لنه نص



أن يرضى ل سر الكتاب في يكون أن ليوهم يثبت إنما دللة ثبت لو بالرد الذن
لن بهذا؛ المالك جهة مإن دللة بالرد الذن يثبت أن يجوز ول غيره عليه يطلع
ًا الكتاب يكون أن إمإا ل الحال ًا كان فإن مإختوم، غير أو مإختومإ ً يجد مإختومإ عدل

ل مإختوم غير كان وإن إليه المرسل غير فيه مإا على يطلع فل الختم يفتح ل
ًا فيه يكون بالرد الذن يثبت فل هناك بالترك يتحقق ل السر أفشى فإذا سر
ًا بالرد له يأذن ولم السبب بهذا دللة ً الرد فكان نص وليس إذنه بغير حاصل

بإذن حصل إليه المرسل غير إلى التبليغ فبلغ الرجوع لن وذلك؛ كالرسول
ًا الرسالة تكون ربما لنه وذلك؛ دللة المرسل يطلع بأن المرسل يرضى ل سر

المرسل غير عليه يطلع ل بحيث إليه المرسل إلى التبليغ يمكنه ول أحد عليه
ًا فيصير إليه، التبليغ فأمإا دللة المرسل غير إلى تبليغ غير مإن بالرجوع مإأذون
مإا إفشاء غير مإن مإمكن ثمة الكتاب يترك بأن المإكان بقدر الكتاب باب في
ًا، كان بأن السر مإن فيه يثبت فل سر فيه يكون فل مإختوم غير كان وإن مإختومإ

كان لو كما الجر يستوجب فل المالك إذن بغير الرد فيكون دللة، بالرد الذن
ًا المحمول ومإؤنة. حمل له شيئ

أن «الصل»: وينبغي إجارات شرح في الله رحمه الحلواني الئأمة شمس قال
يستحق الجير ثم الله رحمه حنيفة أبي مإذهب على الرسالة فصل يسلم ل

العاقد على يستحق إنما الجر لن إليه؛ المرسل على ل المرسل على الجر
إليه.  المرسل على ل المرسل هو والعاقد

في المسألة هذه الله رحمه البزودي علي السلم فخر المإام الشيخ وذكر
رحمه مإحمد هشام» عن «نوادر في مإحمد مإع يوسف أبي قول وذكر تطبقه،

الشيء ذلك يجد فلم كذا مإوضع إلى بها يذهب أن على سفينة تكارى رجل الله
مإنك قال: اكتريتها فإن فارغة الذهاب في السفينة كراء قال: يلزمإه رجع ثم

الطعام يجد فلم بها فذهب هنا ها إلى كذا مإوضع مإن الطعام لي تحمل أن على
الكراء. مإن له شيء فل بالسفينة فرجع
ويحمل المدائأن إلى بها ليذهب بغداد مإن دابة استأجر إبراهيم: رجل وروى
ًا عليها أجر المستأجر على فإن الطعام يجد فلم فذهب المدائأن، مإن طعامإ

مإن ليذهب يستأجرها ولم المدائأن مإن عليها ليحمل استأجرها ولو الذهاب،
ًا. الذهاب في عليه أجر ل فإنه بحاله المسألة وباقي العقد مإوضع أيض
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ذلك إلى الذهاب على شيئين على انعقد العقد الولى المسألة في والفرق: أن

بعض استوفى فقد الموضع ذلك إلى ذهب وقد هنا، ها إلى مإنه والحمل الموضع
بحصته. الجر فيجب عليه المعقود

الموضع ذلك مإن الحمل وهو واحد شيء على انعقد الثانية: العقد المسألة وفي
مإذكور غير الذهاب لن الموضع، ذلك إلى الذهاب على ينعقد ولم هنا ها إلى
ً عليه المعقود استيفاء يوجد فلم الموضع ذلك مإن الطعام حمل يوجد ولم أصل

الجر. مإن شيء يجب ل فلهذا
للفتوى. واقعة صارت مإسألة قسنا المسألتين هاتين وعلى

ًا آخر مإن اشترى وصورتها: رجل ًا واستأجر قرية في شجر وذهب لقلعها، أجير
يتهيأ ولم الشجرة في البيع تقايل المشتري مإع البائأع إن ثم الشجرة مإوضع إلى

الذهاب؟. أجر للجير يجب هل الشجرة ) قطع4أ39(
أجر فلهم ويقلعوها الشجرة مإوضع إلى ليذهبوا الجير استأجرا فقلنا: إن



لقلع استأجرهم وإن والقلع، الذهاب على شيئين على انعقد العقد لن الذهاب؛
لهم.  أجر فل العقد في للذهاب يتعرض ولم الشجرة

ً هناك مإن ليحمل بلدة إلى دابة اشترى «النوازل»: رجل وفي فجاء به، حمول
فعليه ذلك في المستكري صدقه فإن الحمل أجد فلم فقال: ذهبت المكاري

ًا الذهاب أجر بها قوله: ليذهب بمنزلة كذا بلدة وقوله: إلى حمل غير مإن خالي
كذا. بلده إلى

الطاحونة مإن الدقيق ليحمل المصر في دابة الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي
يجد لم أو طحنت الحنطة يجد فلم فذهب كذا قرية مإن الحنطة ليحمل أو

هذه مإنك قال: استأجرت كان إن ينظر المصر إلى فعاد القرية، مإن الحنطة
لن الجر؛ نصف يجب كذا طاحونة مإن الدقيق أحمل حتى البلدة هذه مإن الدابة

فيجب شيء حمل غير مإن الطاحونة إلى البلدة مإن صحيحة وقعت الجارة
بشرط كانت إنما البلدة إلى الطاحونة مإن الجارة ثم بالذهاب الجر نصف
هذه مإنك قال: استأجرت كان إذا فأمإا الجر، يجب فل يوجد ولم الدقيق حمل
في الجر يجب ل هنا فها الطاحونة مإن الدقيق أحمل حتى بدرهم الدابة

الذهاب.
ً سمرقند»: استأجر أهل «فتاوى وفي ًا ويدعو كذا مإوضع إلى ليذهب رجل فلن
ًا يجد فلم الموضع ذلك إلى الرجل فذهب مإسمى بأجر الجر. يجب فلن
ً الصل»: استأجر «فتاوى وفي ولم بعيدة قرية في الشجار له ليقطع رجل

لن ومإجيئه؛ ذهابه في المستأجر على أجر فل والمجيء للذهاب يتعرض
ومإجيئه. ذهابه في يعمل ولم الشجار قطع وهو العمل عليه المعقود
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عنهاوالتي المستأجر يمنع التي التصرفات بيان والعشرون: في الثاني الفصل

الجر تصرفات وفي يمنع ل
ًا استأجر وإذا ًا أو دار الجارة صارت حتى له يريدها الذي يسم ولم بيت

ًا ًا ل استحسان يسكنها وأن يسكنها أن للمستأجر كان هذا قبل مإر مإا على قياس
ًا السكنى إلى انصرفت الجارة لن شاء؛ مإن السكنى إلى انصرفت ولو عرف
ًا في يتفاوتون ل الناس لن شاء؛ مإن يسكنها وأن يسكنها أن له كان نص

ًا كان التفاوت وقع ولو السكنى هذا فيها. لن مإتاعه يضع أن وله يعتبر فل يسير
دوابه.  فيها يربط أن وله السكنى جملة مإن

فيها كان إذا فيها الدواب ربط ولية له يكون الله: إنما رحمهم مإشايخنا قال
ًا ًا مإوضع ومإا الدواب، ربط ولية له فليس يكن لم إذا فأمإا الدواب لربط مإعد

يكون الربط ديارهم في لن ديارهم؛ عرفا على بناء «الكتاب» فهو في ذكر
مإن له بدا مإا فيها يعمل أن وله فبخلفه ديارنا في أمإا دورهم، لسعة الدار في

يضر عمل كل أمإا الثياب وغسل الوضوء نحو يوهنه ول بالبناء يضر ل مإما العمل
صاحبه؛ برضا إل ذلك له فليس والقصارة، والحدادة الرحى نحو ويوهنه بالبناء

كان لو مإا فيعتبر العرفا بحكم الجارة عن مإستثنى فهو حاله هذا عمل كل لن
الشرط. بحكم الجارة عن مإستثنى

ل العين فساد إلى يؤدي مإما العين بقاء مإع للنتفاع وضعت الجارة يوضحه: أن



ً يكون الجارة. تحت داخل
وبعض اليد، رحى ل الثور ورحى الماء رحى بالرحى قالوا: أراد مإشايخنا بعض

بالبناء يضر اليد رحى كان قالوا: إن وبعضهم الكل، عن قالوا: يمنع مإشايخنا
وعليه الله رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ مإال هذا وإلى عنه يمنع

الفتوى.
مإن لنه المعتاد؛ عن يمنع ل أنه مإشايخنا بعض ذكر فقد فيها الحطب كسر وأمإا

في يؤثر لنه الدار؛ خارج بالكسر ويؤمإر قالوا: يمنع وبعضهم السكنى جملة
ًا فيه أقعد أنه فلو مإحالة ل والبناء البناء ًا أو قصار بنفسه، ذلك عمل أو حداد

ل والقصارة للحدادة أثر النهدام لن ذلك قيمة ضمن البناء مإن شيء فانهدم
على بالنهدام فيضافا النهدام في يؤثر ل السكنى مإجرد لن السكنى؛ أثر

ًا فيكون العقد تحت بداخله ليست وإنها والقصارة الحدادة فيضمن فيها مإتعدي
لم وإن يجتمعان ل الضمان مإع الجر لن ضمن؛ فيما عليه أجر ول بها تلف مإا

ًا؛ الجر يجب ل والقصارة الحدادة عمل مإن البناء مإن شيء يهدم لن قياس
والحال العقد بعد فيه الحال صار العقد تحت داخل غير والقصارة الحدادة عمل
ًا؛ المسمى الجر ويجب سواء العقد قبل السكنى. عليه المعقود لن استحسان
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لو مإا بمنزلة فهو وزيادة عليه المعقود استوفى فقد وزيادة سكنى الحدادة وفي
الدابة وسلمت عشر أحد فحمل حنطة مإخاتم عشرة عليها ليحمل دابة استأجر
فقال ذلك في والمستأجر الجر اختلف فإن هنا ها كذا الجر يجب وهناك

الحدادة دون للسكنى الجر: أجرت وقال للحدادة المستأجر: استأجرت
ً الجارة أنكر لو لنه الجر، قول فالقول أنكر إذا فكذا قوله، القول كان أصل
العقد بمطلق يستحق ل مإما والقصارة الحدادة ولن نوع؛ دون نوع في الجارة

والجر العقد مإطلق على شرط زيادة يدعي والمستأجر بالشرط يستحق وإنما
المستأجر لن المستأجر بينة فالبينة البينة أقامإا وإن المنكر قول والقول ينكر
شرط. زيادة يثبت
ًا آخر مإن الرجل استأجر المسألة: إذا بهذه يتصل ومإما فيها يقعد أن على دار
ًا ًا فيها يقعد أن فأراد حداد كانت أو واحدة مإضرتهما كانت إن ذلك له قصار

في ليس لنه كذلك؛ كان وإنما هذا على الرحى وكذلك أقل القصارة مإضرة
به. يرض لم ضرر زيادة الدار صاحب على ذلك
فإن الجنس، حيث مإن خلفا هذا لن ذلك؛ له يكون ل أن قيل: ينبغي فإن

الخلفا حالة والمنفعة للضرر عبرة ول مإختلفان جنسان القصارة مإع الحدادة
الجنس. في
ً وكل إن ترى أل لنه يجز؛ لم دينار بألف فباع درهم بألف عبده يبيع بأن رجل

في ل الصفة في فيه يكن فيما المخالفة أن عنه والجواب الجنس، خالف
ًا الموضعين في عليه المعقود أصل لن الجنس؛ أن إل الدار في السكنى جميع

فالعبرة الجنس، في ل الصفة في كانت مإتى والمخالفة تختلف، السكنى صفة
فباع زيوفا، بألف يبيع بأن وكله لو مإا بمنزلة وكان والمنفعة للضرر ذلك في

ذلك. جاز جياد بألف
ً تكارى قال: رجل ًا أو مإنزل ولكنه يسكنها فلم فيها يسكن أن على رجل مإن دار

ًا فيها جعل ًا حنطة طعامإ ًا وشعير قال: يمنعه أن الدار رب وأراد ذلك وغير وتمر
ذلك.  له فليس الدار يخرب لنه



مإن بها الناس يرتفق الذي السكنى جملة مإن الشياء هذه وضع وقال: لن علل
ً فيكون المساكن، ذلك مإن يمنعه أن الدار لصاحب يكون فل العقد تحت داخل

السكنى. مإن يمنعه ل كما
ًا استأجر رجل ًا فيها حفر أو دار ينظر إنسان فيها فعطب فيها وليتوضأ للماء بئر

لنه وهذا؛ بنفسه الدار رب حفر لو كما ضمان فل الدار رب بإذن حفر كان إن
الذن له فكان بنفسه حفره الدار لرب لن الدار؛ رب بإذن الحفر في مإتعد غير

ًا يكن لم إذا والتسبب بالحفر حفر قد كان وإن يضمن ل التسبيب في مإتعدي
لنه الدار؛ رب إذن بغير الحفر في مإتعد لنه ضامإن؛ فهو الدار رب إذن بغير
)4ب39( الدار رقبة في يصرفا الحفر لن الحفر؛ حق له ليس مإوضع في حفر

رقبته. في ل الدار مإنفعة في التصرفا يملك والمستأجر
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ًا رجل مإن استأجر رجل ًا حانوت إلى أحدهما فنقب آخر رجل مإن آخر وحانوت
الحانوتين أجر ويضمن الحائأط مإن أفسد مإا يضمن فإنه بذلك يرتفق الخر

وعليه أمإره بغير غيره حائأط نقب لنه الحائأط؛ مإن نقب مإا يضمن أمإا بتمامإه،
تأتي مإسألة وبين هذا بين فرق استأجر، مإا بعض ضمن وإن كملً، الحانوتين أجر
هذا. بعد

ًا استأجر وصورتها: إذا ًا فيه يقعد أنه يشترط ولم بيت ًا أو قصار فيه فقعد حداد
ًا ًا أو قصار ضمن فيما عليه أجر ول انهدم مإا قال: يضمن البيت انهدم حتى حداد

ًا يسقط ولم المسألة تلك في ضمن مإا أجر عنه أسقط فقد ها الجر مإن شيئ
بالسكنى. يضر لم مإسألتنا في النقب لن هكذا؛ فعل وإنما هنا،
يضر لم إذا المستأجر يجبر ل فإنه سماوية بآفة هذا مإثل حصل لو ترى أل

ًا صار بالسكنى النقب هذا يضر لم وإذا بالسكنى عليه المعقود جميع مإستوفي
هذا بعد تأتي التي المسألة فأمإا الجر جميع عليه فكان بتمامإه الجر مإلك مإن

 kبالسكنى. يضر مإما كله البيت وانهدام كله البيت انهدم أنه المسألة وضع

بفعل حصل فإذا المشتري، المستأجر يجبر سماوية بآقة هذا حصل لو ترى أل
ًا ضمن مإا قدر وصار المستأجر مإن حصته سقطت العقد وقت مإن له مإلك

يستوفي بل الجر مإلك مإن العقد عليه ورد مإا جميع يستوفا لم لنه الجر؛
الجر. مإلك مإن والبعض مإلكه مإن البعض

ً تكارى وإذا وعمل البيت مإن الرجل فخرج دراهم بعشرة سنة رجل مإن مإنزل
ًا المنزل مإن وأكروا أهله ًا أنزلوا أو بيت الذي البيت فانهدم أجر بغير إنسان

غيره مإن أو الساكن سكنى مإن ينهدم أن وجهين: إمإا على فهذا فيه أسكنوه
يضمن وهل جناية مإنه يوجد لم لنه المستأجر؛ على ضمان ل الحالين وفي

مإنهما واحد على ضمان فل سكناه مإن ل النهدام حصل إن والساكن؟ الهل
بناء الضمان يجب مإحمد قول وعلى الجر، يوسف وأبي حنيفة، أبي قول في

الجر، يوسف وأبي حنيفة أبي عند بالغصب تضمن ل والعقار الدور أن على
ويكون الغاصب، غاصب والساكن غاصب والهل يضمن، مإحمد قول وعلى

الساكن على يرجع ل فالهل الهل ضمن فإن قوله على الخيار الدار لصاحب
الساكن سكنى مإن انهدم وإن الهل على يرجع فالساكن الساكن ضمن وإن

ها يتلف والساكن بالجماع بالتلفا يضمن فالعقار بالجماع يضمن فالساكن



الذي الختلفا على فالمسألة الصل تضمين له وهل سكناه انهدم لما هنا
ذكرنا. 

ً تكارى وإذا ًا فيه فقعد فيه يعمل مإا يسم ولم مإنزل ًا أو حداد على فهذا قصار
انهدم مإا ضمان عكسه الوجه هذا وفي عمله مإن الدار انهدم إن وجهين: إمإا

لنه ضمن؛ فيما عليه أجر قال: ول الفصل هذا أول في المسألة هذه مإرت وقد
عمل مإجموع الضمان سبب لن العقد؛ وقت مإن بالضمان المضمون مإلك

النهدام صار وإذا عقيبه النهدام حصل الذي والخير الحز ل والقصارة الحدادة
ًا ذلك مإن فيملكه ضمان سبب العقد وقت مإن العمل هذا صار الكل إلى مإضاف

عليه يكون فل الجارة به انقطعت الوقت ذلك مإن المضمون مإلك وإذا الوقت،
وهو يضمن لم فيما الجر يجب هل «الكتاب» إنه في يقل ولم ضمن فيما الجر

الملك لثبوت ضمن فيما الوجوب امإتناع لن يجب؛ أن وينبغي الساحة
لن الساحة؛ في الملك له يثبت ولم العقد وقت مإن ضمن فيما للمستأجر

عمله مإن الدار تنهدم لم وإن الساحة في الضمان يجب ول الضمان حكم الملك
ًا الجر يجب الفصل. هذا أول في وجهه مإّر وقد استحسان
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ًا وضربت المستأجرة الدار باب على دابته المستأجر ربط وإذا أو فمات إنسان

ًا، صدمإت مإن المنزل باب على الدابة ربط لن عليه؛ قال: الضمان حائأط
ًا المنزل مإرافق وإذا الدواب، بربط بالساكن يرتفقون عاداتهم في فالناس عرف

ًا السكنى مإرافق مإن هذا كان ًا يكن فلم بالجارة المستأجر مإلكه عرف مإتعدي
ًا يصير فل ذلك فعله في الدار في دابته الدار صاحب أدخل ولو ضامإن

ًا فأوطأت بابها على ربطها أو المستأجرة بإذن ذلك فعل إذا إل ضامإن فهو إنسان
ًا الدار دخل أو المستأجر انهدام. مإا مإنها لزم مإتعمد

باب على دابته ربط المعير إن ثم رجل مإن داره رجل أعار لو مإا بخلفا وهذا
ًا ضربت أو الدار ًا هدمإت أو إنسان بقي العارة بعد لن ضمان؛ ل فإنه جدار

ًا يكون فل بابها على الدابة ربط ولنه للمعير ذلك.  فعل في مإتعدي

ًا تكارى وإذا ًا رجل مإن دار أن المستأجر الجر فأمإر بئر الدار وفي بدرهم شهر
إنسان به فعطب الدار صحن في وأبقاها فأخرج مإنها ترابها ويخرج البئر يكنس

صحن في التراب يلقي أن الدار رب له أذن سواء المستأجر على ضمان فل
بالدار النتفاع جملة مإن الدار ظاهر على التراب وضع لن يأذن لم أو الدار

ذلك. وللمستأجر
وضع له وكان الدار صحن في نفسه وتراب نفسه لبنة يضع أن له أن ترى أل

ًا، الدار صحن في التراب هذا الفعل هذا في هو يكن لم ذلك له كان وإذا أيض
ًا لنفسه. أخرى أمإتعة وضع لو كما يضمن، فل مإتعدي
ًا المستأجر حفر إذا وبينما هذا بين فرق والفرق: الدار، رب إذن بغير فيها بئر

يملك ل الجارة وبعقد بالدار بانتفاع وليس الدار رقبة في يصرفا الحفر أن
ًا كان الدار رب إذن بغير كان فمتى الدار رقبة في التصرفا فيضمن فيه مإتعدي

الجر فعل وإن الدار صحن في الطين وإلقاء المستأجر كنس إذا هذا به هلك مإا
بإذن ذلك فعل إن إنسان به فعطب الدار صحن في الطين وألقى ذلك البئر



الضمان. فعليه المستأجر إذن بغير فعل وإن ضمان فل المستأجر
ًا وضع إذا فيما الجواب نظير والجواب فيعقل المستأجرة الدار في له آخر مإتاع

والنتفاع بالدار النتفاع جملة مإن الدار في به الشيء وضع لن وهذا إنسان به
ًا فيصير للجر يبقى فلم الجارة بعقد للمستأجر صار بالدار هذا صنع فيما مإتعدي

في الدار خارج التراب إلقاء حصل وإن الدار صحن في التراب إلقاء حصل إذا
ذلك في والمستأجر الجر ضامإن فالملقي إنسان، به فعطب المسلمين طريق

وغيره.  بالتراب الطريق شغل ولية مإنهما لواحد ليس إذ السواء على

ًا مإنهما واحد كل دار في بيتين استكريا رجلن واحد كل فعمد حدة على بيت
فل كلهما أو البيتين إحدى فانهدم صاحبه فيه وسكن بيته صاحبه وأعطى مإنهما
ًا مإنهما واحد كل لن مإنهما؛ واحد على ضمان استأجر فيما غيره سكن مإستأجر

كل يضمن فإنه صاحبه، إذن غير مإن صاحبه بيت مإنهما واحد كل سكن وإن
ًا عندهم سكناه مإن انهدم مإا مإنهما واحد ًا صار مإنهما واحد كل لن جميع غاصب

خلفا الضمان وجوب ففي سكناه غير مإن انهدم ومإا فيه سكن الذي للبيت
بيته. غصب قد المستأجر لن بيته؛ في المستأجر على أجر ول مإعروفا
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ًا استأجرا رجلن أجراء أحدهما فاستأجر بأنفسهما هما فيه يعملن حانوت

نصيبه في يقعد أن قال: له ذلك صاحبه وأبى نفسه مإع الحانوت في وأقعدهم
ّين ضرر شريكه على يدخل لم مإا شاء مإن ًا يصير بأن ب ًا آخذ نصيب مإن شيئ

نصف مإنفعة مإلك مإنهما واحد كل لن وهذا؛ أجرائأه بإقعاد مإعين صاحبه
أن أحدهما أراد وإن ذلك على الزيادة ل به النتفاع واحد لكل فكل الحانوت،

الحانوت رقبة في تصرفا لنه ذلك؛ له فليس بناء الحانوت وسط في يبني
ًا المستأجر بنى وإذا ذلك للمستأجر وليس ًا أو تنور المستأجرة الدار في كانون

فعل عليه ضمان ل الدار بعض احترق أو الجيران بيوت ) بعض4أ40( فاحترق
هيئة يغير ل وجه على الدار بظاهر النتفاع هذا لن إذنه؛ بغير أو الدار رب بإذن

لنه البناء؛ وبخلفا الدار رقبة في تصرفا لنه الحفر؛ بخلفا نقصان إلى الباقي
ًا التنور نصب في المستأجر صنع فإن نقصان إلى الباقي هيئة تغير يوجب ل شيئ
ًا أوقد أو وضعه في الحتياط ترك مإن الناس يصنعه التنور في مإثله يوقد ل نار

ًا. كان البيوت في ضامإن
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 والرحى الحمام استئجار والعشرون: في الثالث الفصل

ًا الرجل استأجر وإذا ًا حمامإ استأجر لنه جائأز؛ فهو مإعلوم بأجر مإعلومإة شهور
ًا استأجر لو كما فيجوز عينه بقاء مإع به النتفاع يمكن مإا ًا، أو دار كان فإن بيت

ًا ًا للرجال حمامإ ًا حددهما وقد للنساء وحمامإ الجارة في سمى أنه إل جميع
ًا، تجوز. الستحسان وفي الجارة، هذه تجوز ل أن فالقياس حمامإ

فساد توجب عليه المعقود وجهالة مإجهول عليه المعقود القياس: أن وجه
لنه ذلك؛ قلنا وإنما الحمامإين هذين مإنك قال: استأجرت لو كما الجارة،
ًا استأجر ًا كان وإذا للتثنية، ل للفرد اسم والحمام حمامإ كان للواحد اسم

ً عليه المعقود فيكون أحدهما المستأجر القياس. وجه فهذا مإجهول



قال: لو كما جائأزة، الجارة فتكون مإعلوم عليه المعقود أن الستحسان ووجه
ًا توجد لم إن التثنية لن وذلك؛ ذلك قلنا وإنما الحمامإين هذين استأجرت نص

ًا الحمامإين حدد فإن بالتحديد مإعنى وجد ًا. كالثابت بالتحديد والثابت جميع نص
سمى فإنه التسمية، باعتبار التثنية تثبت لم بالتحديد التثنية تثبت قيل: إن فإن

باعتبار يجوز ل التحديد باعتبار جاز فإن للتثنية، ل للفرد اسم وإنه الحمام
يجوز.  فل التسمية

مإن وبالتسمية حقيقة المعنى حيث مإن بالتحديد تثبت التثنية عنه: أن والجواب
فإنه التثنية به ويراد الفرد، باسم العرفا في يذكر الحمام فإن المجاز، حيث

مإعنى، التحديد باعتبار التثنية ثبتت وإذا حمامإان، كان وإن فلن حمام يقال: هذا
إذا مإشايخنا: هذا قال الجواز جانب يرجع المجاز حيث مإن التسمية وباعتبار

ًا الحمامإين باب كان ًا والدهليز واحد على باب مإنهما واحد لكل كان إذا أمإا واحد
ومإسيل قدره إصلح في الحمام وعمارة يسميهما، حتى العقد يجوز ل حدة
في فيكون الحمام مإرافق مإن لنه الجر؛ على به إل النتفاع يتهيأ ل ومإا مإائأة

لن الجارة؛ فسدت المستأجر على المرمإة شرط وإن الحمام إصلح إصلحه
المستأجر على الحمام رب شرط ولو مإجهول، وإنه أجرة يصير المرمإة قدر

ًا؛ كان الجر مإع لمرمإته شهر كل دراهم وعشرة مإعلوم الجر جميع لن جائأز
ًا المرمإة بعض يجعل أن أراد مإتى الجارة لجواز الحيلة هو وهذا مإا قدر حين أجر

ً فيصير المرمإة إلى ذلك بصرفا يأمإره ثم الجارة، في للمرمإة إليه يحتاج وكيل
عليه. بالنفاق جهته مإن

ًا فيه نجد «الكتاب»: ولم في ذكر هكذا في ذكر مإا قال مإن مإشايخنا مإن خلف
حنيفة أبي قول على فأمإا الله، رحمهما ومإحمد يوسف أبي «الكتاب» قول

المصروفا لن اللت؛ باعه أو الجر يعين لم إذا التوكيل هذا يجوز ل الله رحمه
ً يكون الدين إليه قال: أسلم لو كما مإذهبه، على الوكالة جواز يمنع وهذا مإجهول
بل يجوز قال: بأنه مإن ومإنهم إليه، المسلم يبين ولم الدين مإن عليك لي مإا

مإسألة وبين المسألة هذه بين الفرق إلى الله رحمه حنيفة أبو فيحتاج خلفا
البيوع.
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غير للجرة الجراء واستئجار اللة بشراء التوكيل حالة وهو: أن له الفرق ووجه
ًا يكون حتى واجبة الجرة تكن لم وإذا يجوز فل المجهول إلى الدين بصرفا أمإر
بهذا وكله لو الجارة وقبل الجارة قبل بهذا وكله لو مإا بمنزلة كان التوكيل حالة

الوكيل على له ليس أنه إل الجر ول اللة بائأع يعين لم وإن الوكالة هذه جازت
ًا يصير حتى دين الخلفا بهذا فكذلك فجاز المجهول، إلى الدين بصرفا له أمإر

المسلم يعين ولم بذلك وكله فإذا التوكيل حالة واجب الدين لن السلم، مإسألة
يجز. فلم المجهول إلى الدين مإن عليه مإا بصرفا أمإره فقد إليه
ّد لو كما ً عليك لي مإا قال: أ واجبة الجرة كانت لو حتى الناس عرض مإن رجل

وباعه الجراء يعين لم مإا حنيفة أبي قول على تجوز ل أن يجب التوكيل وقت
لم بها الحمام رهنت المستأجر: قد قال فإن السلم، مإسألة في كما اللت
الحمام ورب الجر مإن عليه مإا إبقاء يدعي لنه الحمام؛ رب قول والقول يصدق



ادعى لو كما ذلك، على البينة يقيم أن إل الحمام رب قول القول فيكون ينكر
حجة. غير مإن ذلك في قوله يقبل أن المستأجر أراد وإن حقيقة اليفاء

ويأمإره إليه الحمام رب يدفعها ثم الحمام رب إلى العشرة يدفع أن فالحيلة
ًا. فيكون الحمام، مإرمإة في بإنفاقها أمإين

ً المرمإة لمقدار يجعل أن المستأجر عن الحجة لسقاط أخرى وحيلة حتى عدل
يمنع أن الحمام لرب وليس أمإين العدل لن ينفق؛ فيما العدل قول القول يكون

يشترط لم وإن سرقينه مإوضع أو الحمام مإاء ومإسيل الماء بئر المستأجر
هذا على فهو به إل بالحمام النتفاع مإن المستأجر يتمكن ل شيء كل وكذلك

تدخل المستأجر ومإرافق الحمام مإرافق مإن الشياء هذه لن كذلك؛ كان وإنما
يدخل كما به إل بالمستأجر النتفاع يتهيأ ل لنه شرط؛ غير مإن الجارة في

الطريق. 

ذلك تفريغ المستأجر على يجب فإنه امإتل الحمام الماء مإسيل أن قال: ولو
ًا ًا، أو كان ظاهر ًا كان إن باطن ًا كان وإن إشكال، فل ظاهر يجب فكذلك باطن

يجب التفريغ فإن المستأجر جهة مإن امإتلت إذا البالوعة بخلفا المستأجر على
الجر. على

لنه البناء؛ مإن شيء نقص غير مإن مإمكن الماء مإسيل تفريغ الفرق: أن ووجه
ًا يكون ًا مإجصص مإن شيء نقض غير مإن فيه بالدخول تنقيصه يمكن مإسقف
يمكن ل لنه البالوعة؛ بئر بخلفا الوجه هذا مإن التعويض ظاهر فأشبه البناء

إنما البناء مإن شيء نقض المستأجر يملك ول البناء مإن شيء بنقض إل تفريغه
أن قال: ولو جهته مإن التكفل حصل وإن الدار رب على فجعل الدار رب يملكه

يفسد ل ذلك فإن والسرقين، الرمإاد نقل المستأجر على اشترط الحمام رب
نقل لن شرط؛ غير مإن الجارة تقتضيه مإا الجارة في شرط فلنه الجارة
فساد يوجب فل عليه المستأجر عمل مإن اجتمع الذي والسرقين الرمإاد

ل مإا فيها شرط لنه الجارة؛ فساد أوجب الحمام رب على شرط وإن الجارة،
العقد. فساد فيوجب مإنفعة فيه المتعاقدين ولحد الجارة تقتضيه
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ًا حمامإين رجل مإن الرجل استأجر قال: وإذا مإعلوم بأجر شهر كل مإسماة أشهر

بعده، أو القبض قبل أحدهما ينهدم أن وجهين: إمإا على فهذا أحدهما، فانهدم
أخذ شاء إن بقى فيما بالخيار المستأجر كان القبض قبل أحدهما انهدم فإن

في الخيار له كان القبض قبل أحدهما فهلك عبدين اشترى لو كما الباقي،
هذا. فكذلك ترك شاء وإن الثمن مإن بحصته أخذه شاء إن الباقي

ًا استأجر إذا وبينما هذا بين فّرق المستأجر إلى يسلم فلم بكذا سنة حمامإ
والصفقة قبضه على يجبر فإنه المستأجر وأبى الباقي في سلم ثم شهرين
هاهنا. وأثبت ثمة للمستأجر الخيار يثبت ولم التمام قبل المشتري على تفرقت

ًا المستأجر كان بينهما: أنه الفرق ووجه ًا حمامإ المدة بعض في يسلم ولم واحد
كله؛ العين سلم فإنه العين، حق في ل المنافع حق في الصفقة تفرقت فإنما
للمشتري يثبت ل المنافع حق في التسليم وتفرق شيء العين مإن يفت لم لنه

ًا الجر وسع في ليس لنه جملة؛ المنافع تسليم الجر على يستحق لم لنه خيار



ًا للمشتري يثبت ) ل4ب40( جملة تسليمه عليه يستحق ل وإنما ذلك كما خيار
ًا مإلك لو على تفرق فقد الحمامإين أحد هلك إذا فأمإا مإتفرقة، بصفقات أعيان

جملة العين وتسليم جملة تسليمه الجر على استحق مإا تسليم المستأجر
يثبت جملة تسليمه استحق فيما العاقد على إتمام قبل التسليم ويفرق مإمكن

ًا، له قبل أحدهما انهدم إذا هذا الوجه هذا مإن المسألتين بين فرق فقد خيار
الصفقة لن للمستأجر؛ خيار فل القبض بعد أحدهما انهدم إذا فأمإا القبض،
ل أحدهما انهدم فإن الباقي، تعييب يوجب لم وجه على التمام بعد تفرقت
ً يوجب لم إذا التمام بعد الصفقة وتفرق مإرافقهما لتباين الباقي مإنفعة في خلل
ًا. للمشتري يثبت ل الباقي تعييب يوجب خيار

إشكال قالوا: وعليه القبض بعد أحدهما هلك ثم وقبضهما عبدين اشترى لو كما
الصفقة لن القبض؛ بعض أحدهما انهدم وإن هاهنا، الخيار يثبت أن يجب كان

الصفقة تتم ول الحمام بقبض مإقبوضة تصر لم المنافع لن التمام؛ قبل تفرقت
الصفقة أن ذكرنا مإا الشكال هذا عن الجواب أن إل عليه المعقود بقبض إل

وتفرق التمام بعد تفرق العين حق في أمإا المنافع حق في التمام قبل تفرقت
ًا.  للمستأجر يثبت ل المنافع حق في الصفقة خيار

وإنما ذلك الجر وسع في ليس لنه جملة؛ تسليمه الجر على يستحق لم لنه
ًا تسليمه استحق استحق فيما التسليم وتفرق وجد مإا حسب على مإتفرق
ًا تسليمه ًا، للعاقد يثبت ل مإتفرق تفرق فقد القبض قبل انهدم إذا فأمإا خيار
للعاقد يثبت العين حق في التسليم وتفرق التمام قبل العين حق في التسليم

جملة، تسليمه الجر وسع في كان لما جملة تسليمه استحق لنه الفسخ؛ خيار
ًا المستأجر كان إذا فأمإا حمامإين، المستأجر كان إذا هذا ًا حمامإ انهدم ثم واحد
فله القبض قبل أمإا بعده أو القبض قبل انهدم سواء الخيار له كان مإنها بيت

لوجهين. الخيار
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التمام. قبل العين حق في تفرقت الصفقة أحدهما: أن
ًا يوجب مإنها بيت انهدام والثاني: إن النتفاع يمكن ل لنه الباقي؛ مإنفعة في تعين

العيب؛ بسبب الخيار له ثبت القبض بعد انهدم وإن بالكل إل الحمام مإنفعة بها
ً أوجب مإنها بيت انهدام لن قبض قبل حدث عيب وإنه الباقي مإنفعة في خلل

ًا. للمستأجر فأثبت عليه، المعقود خيار
ًا الرجل استأجر قال: وإذا ًا حمامإ أو العبد فهلك الحمام على ليقوم وعبد

هلك فإن بعده، أو القبض قبل أحدهما هلك إن وجهين: إمإا على فهذا الحمام
ًا كان مإا أيهما القبض قبل أحدهما ًا أو عبد الصفقة لن الخيار؛ له كان حمامإ
ًا؛ للمشتري يثبت وإنه العين حق في التمام قبل تفرقت تسليم يمكن لنه خيار

الحمام؛ في له خيار فل العبد هلك إن أحدهما هلك ثم قبضهما وإن جملة العين
ً يوجب ل العبد هلك لن فيما الحمام استعمال ويمكنه الحمام مإنفعة في خلل

وإن التمام بعد تفرقت العين حق في والصفقة بنفسه أو آخر بعبد له استأجر
فيما العبد استعمال عن عجز لنه العبد؛ في الخيار له كان الحمام انهدم

عجز فقد الحمام انهدم فإذا الحمام، هذا في ليقوم استأجره لنه له؛ استأجره
ًا استأجر لو كما الخيار له فكان له استأجره فيما العبد استعمال عن ليتجر دكان
فأفلس.  فيه



ًا استأجر وإذا يعمل فلم القدر فانكسر غيره مإن القدر واستأجر قدر، بغير حمامإ
ًا الحمام في وصاحب أجره الحمام صاحب فطلب سنة استكراه وقد أشهر

انكسار بعد النتفاع مإن مإتمكن لنه الحمام؛ أجر قال: عليه قدره أجر القدر
ًا يستأجر أن يمكنه فإنه القدر، النتفاع مإن التمكن بقي وإذا به فينتفع آخر قدر

ليس فأمإا القدر، انكسار قبل كما به ينتفع لم وإن الجر وجب القدر انكسار بعد
ًا يبق لم لنه القدر؛ أجر عليه فات ومإتى النكسار بعد بالقدر النتفاع مإن مإتمكن

وستأتي المستأجر العبد هلك لو كما الجر يجب ل فإنه النتفاع مإن التمكن
تعالى. الله شاء إن هذا بعد الحمام مإسائأل بعض
هو الذي بالبيت رحًى الرجل استأجر «الصل»: وإذا في الله رحمه مإحمد قال
ًا فيها طحن ثم شهر كل دراهم بعشرة ومإتاعها فيها ًا بثلثين طحن في درهم

الزيادة؟. له تطيب هل عشرين فربح الشهر
ًا فيه أصلح إن وجهين: إمإا على فهذا أو نهرها كرى بأن الرحى في به ينتفع شيئ
له تطيب بنفسه الطحن يلي كان فإن يصلح لم فإن يصلح، لم أو الحجر ثبت

مإنفعة بإزاء يجعل الرحى أجر على فالزيادة ونفسه الرحى أجر لنه الزيادة؛
ل فإنه بنفسه الطحن يلي الذي هو الطعام رب كان إذا فأمإا فيجوز، نفسه
فل يضمن لم مإا ربح فيكون عوض الزيادة بإزاء ليس لنه الزيادة؛ له تطيب
ًا أصلح كان وإن تطيب بنفسه الطحن يلي ل كان وإن له، يطيب فإنه شيئ
ًا يكون فل أصلح مإا مإنفعة بإزاء الزيادة ويجعل له. فتطيب ربح
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ًا: وإذا في قال ًا الرجل مإن الرجل استأجر «الصل» أيض ليبني نهر على مإوضع
ًا عليها عند مإن والمتاع والحديد الحجارة أن على رحى عليها ويتخذ بيت

ًا أجر لنه جائأز؛ فهو المستأجر ًا أرض بأجر مإعلومإة مإدة بناء فيها ليبني له مإملوك
ًا، فيكون مإعلوم ًا استأجر لو كما جائأز ً عليها ليبني أرض ًا أو مإنزل انقطع فإن دار

ًا كان النهر مإاء لمنفعة يكون إنما الرحى بناء لن الجارة؛ فسخ في عذر
ًا كان الطحن مإنفعة فات فإذا الطحن، الجارة. فسخ في عذر

ًا استأجر لو مإا بمنزلة وكان ًا كان فأفلس فيها ليتجر حانوت فسخ في عذر
سبيل صاحبه على مإنهما لواحد يبق لم الجارة فسخ فإن هذا، فكذلك الجارة

في الفلس زال لو كما الفسخ في حقه سقط الماء عاد حتى يفسخ لم وإن
مإن انقطع مإا بحساب الجارة عنه تسقط وهل الفسخ قبل الحانوت مإسألة

هو مإا لن يسقط؛ ل أن «الكتاب» قالوا: ويجب في يذكر لم يسقط أول الماء
هذا على البناء وضع مإنفعة عليه المعقود لن جميعه؛ بها قائأم عليه المعقود
هذا مإوضع مإن المعقود أن إل الرحى يستأجر لم فإنه الطحن مإنفعة ل المكان

المعقود يقابل والجر العقد هذا ثمرات مإن ثمرة الطحن فكان الطحن البناء
الثمرة. ل عليه
ًا استأجر لو مإا بمنزلة وكان مإضى حتى يفسخ فلم فأفلس فيه ليتجر حانوت

أن إل قائأم وإنه السكنى عليه المعقود لن الجر؛ مإن شيء يسقط لم الشهر
حق للمستأجر أثبت الجارة مإدة بعض في التجارة ففوات للتجارة كان السكنى
الجر. مإن شيء سقوط يوجب ولم الفسخ



مإنفعة على وقعت الجارة لن الرحى؛ استأجر لو مإا الخلفا هذا فكذلك
بقدره.  الجر يسقط أن مإن بد فل الماء انقطاع مإدة في فات وقد الطحن

والمتاع والحجرين البيت فأكرى الجارة فيفسخ الماء ينقطع أن خافا وإذا
ًا؛ يكون الماء انقطع وإن ذكرنا لما جائأز فهو خاصة الرحى بيت لن عذر

يكون ل الماء انقطع مإتى خيار ل أن شرط لو وكذلك الطحن، لمنفعة مإستأجر
القبض قبل عليه المعقود فوات حال الجر عليه شرط لنه غيره؛ الشرط لهذا
المبيع هلك مإتى المشتري على الثمن البائأع شرط لو كما باطل، شرط وهذا
ً الشرط هذا كان يده في هذا. فكذلك باطل
غير فيها فطحن حنطة فيها يطحن أن على مإاء رحى الرجل استأجر وإذا

ًا؟ يصير هل الحنطة ل دونه أو الحنطة ضرر مإثل طحن مإا ضرر كان إن مإخالف
ًا؛ يكون الحنطة ضرر فوق الضرر في كان وإن مإعنى ل صورة خلفا لنه مإخالف
ًا يكون Hالغصب. أحكام فيه فيصير مإخالف

ًا آخر مإن وبيت رجل مإن رحى الرجل استأجر قال: وإذا فاستأجر آخر مإن وبعير
أفرد لو لنه جائأز؛ فهو ذلك فأجروا مإعلوم بأجر شهر كل واحدة صفقة الكل
أ41( عقد في الكل بين جمع إذا فكذا جاز الشياء هذه مإن واحد كل على العقد

) واحد.4
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ويقسم يجوز فإنه واحدة صفقة مإنهم جملة الشياء هذه اشترى لو كما وصار
اشتركوا ولكن يؤاجروا لم فإن هنا ها فكذا أمإوالهم قيم قدر على بينهم الثمن
ذلك يؤاجروا أن على الجمل الخر ومإن الرحى أحدهم عند مإن يكون أن على
ًا بينهم كان شيء مإن تعالى الله رزق فما ذكرنا لما فاسدة الشركة كانت أثلث
الوجه هذا على والتوكيل الوكالة على مإبناها الشركة أن الشركة كتاب في

باطل.
الثمن ليكون عبدي قال: بع بأن العين بيع في هذا بمثل التوكيل حصل لو كما

ً التوكيل كان وإذا باطلً، التوكيل كان وبينك بيني هذا بعد الشركة فسدت باطل
لصاحب الجمل أجر فإن والرحى البيت دون بعينه الجمل أجروا إن ننظر

مإثل وأجر البيت مإثل أجر الجمل صاحب على ويكون مإلكه عوض لنه الجمل؛
ًا يجاوز الله رحمه مإحمد وعند يوسف أبي عند البعير ثلث يجاوز ل الرحى بالغ

بلغ.  مإا

العبد لصاحب كله الثمن يكون وبينك بيني الثمن ليكون عبدي قال: بع لو كما
أبي قول في الثمن نصف يجاوز ل عمله مإثل أجر للبائأع ويكون مإلكه عوض لنه

ًا يجب مإحمد وعند يوسف الشركة كتاب في المسألة هذه ذكرنا وقد بلغ مإا بالغ
أو البيت لصاحب كله فالجر الرحى، أجروا أو بعينه البيت أجروا إن وكذلك

وإن الرحى مإثل وأجر الجمل مإثل أجر البيت صاحب وعلى الرحى لصاحب
ًا؛ كان الناس مإن العمال يتقبلوا أن على اشتركوا على مإبناها الشركة لن جائأز
ًا لفعل شركة وكانت جائأز العمال بتقبل والتوكيل الوكالة الفعل بخلفا جائأز
كل ومإال ليؤاجروا اشتركوا وإنما العمال، ليتقبلوا اشتركوا مإا لنهم الول؛
فاسدة. الوجه هذا على والشركة بينهم ذلك أجر ليكون مإنهم واحد



فجاء العلى الحجر فانكسر ومإتاعها ورحى ونهر بيت لرجل كان قال: وإذا
ًا مإكانه فنصب رجل مإعلوم بأجر للناس يطحن وجعل صاحبه أمإر بغير حجر

له يكون والجر عليه أجر ول ذلك في مإستثنى فهو بالجر الطعام وينتقل
ًا ويكون على صاحبه مإن برضا العلى الحجر وضع والوكالة هذا فكذلك مإستثني

الول الباب مإثل هذا كان بأنفسهما يعمل أن وعلى نصفان بينهما الكسب أن
وإن العلى الحجر لصاحب الجر جميع كان العلى الحجر أجروا مإتى يعني
بينهما. فرق ل الجمل مإسألة قياس على بينهم فهو مإنهم واحد كل تقبل
وحده. به ينتفع أن يمكن ل العلى الحجر فإن قياسه على قيل: ليس فإن

بينه فرق فل الطحن عمل في وحده به ينتفع أن يمكن ل مإما قلنا: والجمل
الحجر. وبين
الطحن. غير في به قلت: ينتفع فإن

بينهما. فرق فل الطحن غير في به ينتفع قلنا: والحجر
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ً أن قال: ولو ًا نهر على بنى رجل ثم النهر صاحب رضا بغير رحى فيه ونصب بيت
ً فكسب فطحنه الطعام يقبل فيكون للجرة العاقد هو لنه له؛ الكسب كان مإال
ًا ويصير له الجر مإن انتقص مإا فيضمن الغصب أحكام فيه فتعتبر لرضه غاصب
مإملوك غير الجرار قبل الماء لن الماء؛ يضمن ل ولكن الرض كغاصب أرضه

ًا للماء يضمن فل النهر لصاحب أعلم. والله شيئ
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عليه وبالمعقود بالجر الكفالة والعشرون: في الرابع الفصل
واجبة الجرة كانت سواء الجارات جميع في بالجر والكفالة الحوالة وتجوز
كانت إن واجبة تكن لم أو التعجيل، باشتراط أو المنافع باستيفاء الكفالة وقت

إيفائأه على الصيل يجبر الصيل على مإضمون بدين جعلت الكفالة فلن واجبة،
في الصل هو وهذا مإاله مإن اليفاء يمكنه فإن الكفيل، مإن استيفاؤه ويمكن

ويمكن إيفائأه على الصيل يجبر بمضمون حصلت مإتى الكفالة أن الكفالة، باب
تصح. أنها الكفيل مإن استيفاؤه

أو إيفائأه على الصيل يجبر ل الصيل على بمضمون ليس بما حصلت ومإتى
يمكن ل أنه إل إيفائأه على الصيل يجبر الصيل على مإضمون هو بما حصلت

الكفالة، كتاب الصل هذا مإعرفة ومإوضع تصح ل فالكفالة الكفيل مإن استيفاءه
وجد بدين حصلت الكفالة فلن الكفالة وقت واجبة الجرة تكن لم إذا وأمإا

يوجد ولم الثاني في سمحت بدين حصلت ولو بعد تجب لم أنها إل وجوبه سبب
أولى. هنا فها الكفالة تصح فلن على له بما كالكفالة بعد وجوبه سبب

أو تعجيل في خلفه يشترط لم إن الصيل على مإا مإثل الكفيل على ويكون
وليس عليه كان مإا عنه يتحمل فإنما الصيل عن مإتحمل الكفيل لن تأجيل؛
يؤديه.  حتى بالجر المستأجر يأخذ أن للكفيل

المال ويعرض والملزمإة للمطالبة ذمإته يعرض الحال في الكفيل والحاصل: أن
فرجع والملزمإة المطالبة حق في العرض ثم لوزم أو طولب فمتى الداء بعد

ذلك بمثل فرجع المال حق في العرض تم إذا ومإتى الصيل على ذلك بمثل



تعالى. الله شاء إن الكفالة كتاب في ذلك بيان وسيأتي الصيل على
الكفيل لن الجر؛ يحل حتى الصيل على يرجع لم الجر الكفيل عّجل وإن

الجر اختلف ولو عنه المكفول على ل عليه تبرعه ينفذ فإنما التعجيل في مإتبرع
الجر: هو وقال درهم، الكفيل: هو فقال الجر، مإقدار في والمستأجر والكفيل
لنكاره المستأجر؛ قول فالقول درهم، نصف المستأجر: هو وقال درهمان،

ًا أقامإوا ولو المستأجر، على بحجة ليس إقراره لن بدرهم؛ ويؤخذ الزيادة جميع
بالبينة الثابت صار بينته قبلت وإذا ببينة، الزيادة ثبتت لنه للجر؛ فالبينة البينة

ًا الجرة كانت وإن مإعاينة، كالثابت ًا كانت بأن بعينه شيئ به وكفل مإعينة يومإ
على الصيل يجبر الصيل على بمضمون حصلت الكفالة لن جائأز؛ فهو كفيل
وبين بينه يخلي أن فيمكنه مإوجود مإال لنه إيفائأه؛ على قادر والكفيل إيفائأه
المستأجر عند الثوب هلك فإن الجر إلى ويسلمه المستأجر مإن يأخذه أو الجر
الثوب. تسليم عن المستأجر برأ لنه الكفيل؛ برئ
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ويقضي الكفيل براءة توجب الصيل وبراءة قيمته تسليم عليه يجب أنه ترى أل
البدلين أحد هلك قد لنه فسدت؛ قد الجارة لن المثل؛ بأجر المستأجر على
وإذا الخر، البلد في العقد فساد يوجب وهذا القبض، قبل به العقد تعلق الذي

فيجب صورة رده وتعذر استوفى مإا رد المستأجر على وجب الجارة فسدت
يكفل لم لنه المثل؛ بأجر الكفيل يؤخذ ول المثل أجر وهو قيمته برد مإعنى رده

بالثوب.  كفل إنما به

ًا استأجر ولو ًا عبد بخدمإة دار كفل إن الدار لصاحب إنسان بالعبد وكفل شهر
كفل وإن مإوجود مإال لنه إيفائأه؛ على يقدر الكفيل لن يجوز؛ العبد بتسليم
وسعه في ليس لنه إيفائأه؛ على يقدر ل الكفيل لن يجوز؛ ل العبد بخدمإة
خدمإته. مإقام تقوم ل غيره وخدمإة خدمإته تسليم

ًا استأجر لو مإا نظير وهو ًا له ليخيط خياط بنفسه خياطته عليه وشرط ثوب
يصح؛ ل بخياطته كفل وإن صح الخياط نفس بتسليم كفل إن إنسان به فكفل

وخياطة يخيطه حتى بيده يأخذ أن يمكنه ل لنه إيفائأه؛ على يقدر ل بما كفل لنه
خياطته عليه يشترط لم إن الخياط مإسألة وفي خياطته مإقام تقوم ل غيره

يقدر بما حصلت الصورة هذه في الكفالة لن صح؛ بالخياطة إنسان فكفل
خياطة الكفيل وخياطة مإطلقة خياطة المشروط لن إيفائأه؛ على الكفيل
تصح لم إذا الخياطة مإسألة في ثم نفسه عند مإن ذلك إيفاء مإن الكفيل فيتمكن
وإذا عمله مإثل بأجر الثوب صاحب على رجع الكفيل وخاط بالخياطة الكفالة
ًا عمله مإثل بأجر عنه المكفول على رجع الكفيل وخاط الكفالة صحت مإا بالغ

كان فإن ادعى، مإا بعين الرجوع أمإكنه لو لنه بأمإره؛ الكفالة كانت وإذا بلغ،
فإذا أدى، مإا بعين عنه المكفول على الرجوع له كان المإثال ذوات مإن المؤدى

بقيمته الرجوع له كان المإثال ذوات مإن المؤدى يكن لم بأن ذلك عن عجز
نظائأره. في الحكم هذا وكذلك الوجه هذا مإن المثل أجر العمل وقيمة

ً رجل مإن الرجل استأجر وإذا له وكفل مإسمى بأجر مإكة إلى وراحلة مإحمل
كالجواب فيه فالجواب ) ومإحمد4ب41وجهين: .... ( على فهذا بالحمولة رجل
ًا للسواد لن والزعفران؛ العصفرة في ًا مإوجب بغير حصل لو قولهما على مإعلومإ

في اختلفهما حال العقد مإوجب ذلك فيجعل فيه الصبغ زاد مإا قيمة وهو عقد



إلى أو زيادة إلى إمإا يغيره فيما اختلفا ثم ذلك على اتفقا كأنهما الجر مإقدار
الحمرة.  في كما نقصان

عقد لغير حصل لو مإعلوم مإوجب الصبغ لهذا حنيفة: ليس أبي قول على فأمإا
ًا يضمن ل الثوب صاحب فإن مإوجب آخر شيء يجعل أن يمكن لم وإذا شيئ

بين والختلفا المسمى، مإقدار في اختلفهما اعتبرنا المسمى غير العقد
حنيفة أبي فعند مإتعذر العقد وفسخ المسمى مإقدار في وقع مإتى المتعاقدين

وكما الهلك، بعد العين بيع في كما للزيادة المنكر قول القول يجعل الله رحمه
حصل لو مإعلوم مإوجب لها ليس التي للعمال الجر مإقدار في الختلفا وقع لو

للزيادة المنكر قول القول ويجعل والقصارة الحمل في كما الكل عند عقد تغير
إذا هذا هنا ها فكذلك العقد فسخ يمكن ل مإا حال في اختلفا مإتى يتحالفان ول

الجر. مإقدار في اختلفا
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بغير لي الثوب: عملته صاحب فقال السواد في الجر أصل في اختلفا إذا فأمإا
يمينه مإع الثوب صاحب قول القول أن ذكر بأجر عملته بل الصباغ: ل وقال أجر،

اختلفا لنهما يتحالفان؛ أن يجب وكان الله رحمه حنيفة أبي عند يتحالفان ول
وإن عندهم يتحالفا أن فيجب البيع والخر الهبة أحدهما ادعى العقد نوع في
ًا العقد فسخ كان الزيادة. يوجب صبغ في كما مإتعذر

أن عنه الجواب أن إل الهلك بعد العقد نوع في اختلفا إذا العين بيع في وكما
التحالف إيجاب كان إذا التحالف يوجب إنما القبض بعد العقد نوع في الختلفا

فإنهما العين بيع في وكما الزيادة يوجب صبغ في كما التراد وهو ثمرته يفيد
ًا كان إن العين رد يجب فإنه العقدين، مإن واحد يثبت ولم حلفا مإتى ورد قائأم

ًا، كان إن القيمة ًا التحالف فكان هالك يفيد ل التحالف هنا ها أمإا ثمرته مإفيد
أبي عند العقدين مإن واحد يثبت ولم حلفا مإتى التراد يجب ول التراد، ثمرته
مإجرد لن القيمة رد ول مإمكن غير لنه العمل؛ رد يجب ل الله رحمه حنيفة
التحالف يجب لم فلهذا حلفا، مإتى عقد بغير يصير وهنا عقد بغير يتقوم ل العمل

ويقوم الجر ينكر لنه الثوب؛ رب قول القول جعلنا التحالف يجب لم وإذا
عمله. 

إذا فيما الكل عند كالجواب حنيفة أبي عند المسألة هذه في الجواب وكان
عندهم يتحالفان ل وثمة والقصارة الحمل مإسألة في العقد نوع في اختلفا
ًا الصبغ، زاد مإا قيمة الثوب رب على يجب حلفا ومإتى يتحالفان وعندهما جميع

بيع في كما عندهما فيتحالفان عندهما التراد وهو ثمرته التحالف، فيفيد فيه
الكل. عند الهلك بعد عين

ً أن قال: ولو بربع عملته فقال: القصار ثوب، أجر في والقصار هو اختلف رجل
في يختلفا أن وجهين: إمإا على فهذا بقيراط الثوب: عملته رب وقال درهم
في اختلفا فإن العمل، مإن الفراغ بعد أو العمل في الشروع قبل الجر مإقدار
في اختلفا فإن العمل، مإن الفراغ بعد أو العمل في الشروع قبل الجر مإقدار
الجواب وهكذا ويترادان يتحالفان فإنهما العمل في الشروع قبل الجر مإقدار

العمل في الشروع قبل الجر مإقدار في اختلفا لو المسائأل مإن تقدم فيما



العين. بيع فيعتبر المنفعة بيع فإنه بيع نوع الجارة لن وذلك؛ وترادا تحالفا
ًا الحيوان يثبت لم ولهذا بيع وفي العين بيع في كما الجارة في الذمإة في دين

فكذلك ويترادان يتحالفان الفسخ إمإكان حال البدل مإقدار في اختلفا لو العين،
قول القول أن ذكر العمل، مإن الفراغ بعد الجر مإقدار في اختلفا إذا فأمإا هذا
فيه. القصارة زاد مإا قيمة يحكم ولم يمينه مإع الثوب رب

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
في اختلفا ثم زعفران، أو بعصفر صبغه إذا الصباغ مإسألة وبين هذا بين فرق

فيه.  الصبغ زاد مإا قيمة يعتبر فإنه الجر مإقدار

مإقدار في اختلفهما حال فيه الصبغ زاد مإا قيمة يحكم أن بينهما الفرق ووجه
لو الثوب صاحب على مإعلوم مإوجب ثبوته الصبغ هذا ليصال لن مإمكن؛ الجر
حال العقد مإوجب ذلك فيجعل فيه الصبغ زاد مإا قيمة وهو عقد غير مإن حصل

إمإا يغيره مإا أحدهما ادعى ثم ذلك، على تصادقا كأنهما التسمية في اختلفهما
لو مإعلوم مإوجب غيره وينوب القصارة لتصال ليس مإا نقصان أو زيادة إلى

الثوب صاحب يضمن ل فإنه عقد بغير إنسان ثوب قصر مإن فإن عقد بغير جعل
ًا له مإجرد ثبوته المتصل لن إشكال؛ فل به اتصل مإال غير مإن قصر إن شيئ

اتصل بمال قصر وإن عقد شبهة فل عقد غير مإن يتقوم ل العمل ومإجرد عمل
ًا؛ فكذلك وغيره البيضة بياض مإن به قائأم مإال عين ليس ثبوته اتصل مإا لن أيض
ل مإال أثر بالثوب المتصل لن إشكال؛ فل الحال في الثاني في ول الحال في ل

البيضة بياض مإن اتصل مإا الثوب مإن فصل إذا الثاني في وكذلك مإال عين
ً نفسه في مإنه المنفصل يكون ل بالغسل وغيره ًا مإال يكن لم وإذا مإتقومإ

صاحب على يجب لم غير ل مإال أثر هو وإنما قائأم مإال عين بالثوب المتصل
الصبغ مإن بالثوب اتصل مإا لن الصبغ؛ بخلفا عقد بغير حصل مإتى شيء الثوب

مإال. عين
ً كان الثوب عن فصل مإتى أنه ترى أل ًا مإال آخر ثوب استأجر ثم بأس ل مإتقومإ

للقصارة يكن لم وإذا عقد، شبهة ول عقد غير مإن مإتقوم القائأم المال وعين
ذلك يجعل أن يمكن لم عقد بغير حصل لو الثوب صاحب على مإعلوم مإوجب
ثم عليه اتفقا كأنهما يجعل حتى المسمى مإقدار في اختلفهما حال مإوجب
نقصان. أو زيادة إلى إمإا يغيره مإا أحدهما ادعى

اعتبار وجب العقد يوجب المسّمى، سوى آخر شيء إثبات يكن لم وإذا
ل مإا حال المسمى مإقدار في وقع مإتى والختلفا المسمى في اختلفهما

وأبي حنيفة أبي عند للزيادة المنكر قول القول يجعل فإنه العقد فسخ يمكن
العين.  بيع في كما يتحالفان ول الله رحمهما يوسف

الكتاب في هذا يذكر لم يتحالفان؟ الله: هل رحمه مإحمد قول على فأمإا
على مإحمد قول على يتحالفان قال مإشايخنا فمن مإختلفون ذلك في ومإشايخنا

يوسف وأبي حنيفة أبي «الكتاب» قول في ذكر ومإا المثل أجر وهو العمل قيمة
مإن الفراغ بعد الجارة باب في يتحالفان ل مإحمد قول على يقول مإن ومإنهم
ًا، يذكر لم فإنه هذا على «الكتاب» يدل في ذكر مإا وظاهر العمل وإنما خلف

اختلفا إذا العين بيع في الله رحمه مإحمد ثكنة في اختلفهم قوله على اختلفوا



بعضهم عند المشتري على القيمة تجب سبب بأي السلعة هلك بعد الثمن في
ًا القيمة تجب إنما في واختلفا العقد على اتفقا لنهما العقد؛ لفساد حكم

التسمية.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ولم باع ولو الثمن يسم ولم باع فكأنه المسميين مإن واحد يثبت لم تخالفا وإذا

ًا البيع كان الثمن يسم ًا كان إذا العين رد فيجب فاسد مإكنه بإن قال فمن هالك
تثبت لم إذا التسمية لن يتحالفا؛ أن هاهنا قال: يجب بهذا المسألة تلك في

ًا له يسم ولم استأجره كأنه الجارة تفسد استيفاء بعد المثل أجر رد فيجب أجر
ًا التحالف فيكون العمل ًا.  عنده فيتحالفان مإحمد، قول على مإفيد أيض

التحالف بعد العقد يفسخ القاضي أن المسألة تلك في قال: مإكنه مإن ومإنهم
ًا كان إن العين رد العين قابض على فيجب أحدهما طلب أو طلبا مإتى ورد قائأم

ًا كان إن القيمة العقدين مإن واحد يثبت لم لما لنه أو العقد انفساخ بسبب هالك
وبغير بعقد ) مإتقوم4أ42( العين أن إل عقد بغير يده في العين في حلفا لما

لن يتحالفان؛ ل يقول: هاهنا المسألة تلك في هذه مإكنه بأن قال فمن عقد،
ومإتى حلفا، مإتى العقدين مإن بواحد يقض ل أو الجارة يفسخ أن إمإا القاضي

العمل لن القيمة؛ رد يجب ل فإنه العقدين مإن بواحد يقض لم أو الجارة فسخ
يجب لم القيمة تجب لم وإذا عقد، بغير يتقوم ل والعمل عقد بغير يبقي

مإنهما واحد كل يصل حتى القيمة رد أو العين رد إمإا التراد ثمرته لن التحالف؛
أصلً، القصار حق يبطل هنا وها مإنهما واحد كل حق فيجيء مإاله رأس إلى

في الله رحمه مإحمد قول على المشايخ اختلفا ذكرنا إنما له وجه ل وهذا
الصبغ في المتعاقدين اختلفا لن وذلك؛ الصبغ في يذكره ولم القصارة مإسألة

العقد مإوجب أن ذكرنا لما العقد مإوجب يغير فيما بل العقد مإوجب في ليس
لو الصبغ مإوجب يكون مإا التسمية مإقدار في اختلفهما حال الصبغ باب في

إلى يغيره فيما اختلفا ثم عقد ذلك على العقد أن اتفقا كأنهما عقد بغير حصل
لم مإتى التحالف يوجب ل العين بيع في الختلفا هذا ومإثل نقصان إلى أو زيادة
في وقع الختلفا القصارة فعل وفي الجانبين مإن والنكار الدعوى توجد

والختلفا التسمية سوى آخر مإوجب هنا ها ليس إذ المغير؛ في ل العقد مإوجب
التحالف. يجب فإنه المسمى مإقدار في وقع مإتى

قيمته رد أو الله رحمهما يوسف وأبي حنيفة أبي عند عليه المعقود رد أمإكن إذا
مإحمد.  عند

له فإن الثوب، قصر مإتى والقصار مإوجب للقصارة ليس يقال قيل: كيف فإن
الحبس حق في القصارة لحقت فإذا الصباغ في كما بالجر الثوب يحبس أن

التسمية مإقدار في اختلفهما حال مإوجب له يجعل أن حق في فكذا بالصبغ
وجهين: مإن عنه بالصبغ. والجواب يلحق أن يجب

الحبس؛ لن الحبس حق في بالصبغ لحقت إنما القصارة يقال: بأن الولى: أن
أثر له كان فإذا العقد قيام حال مإتقومإة والقصارة العقد قيام حال يكون إنما
ً الجر كان العقد قيام حال مإتقوم وهو الثوب في الحبس له فكان به مإقابل

ذكرنا لما له قيمة فل العقد حالة غير في فأمإا المصبوغ، الثوب في كما بالجر



غيرها في يجب مإا التسمية مإقدار في اختلفهما حال العقد مإوجب يجعل وإنما
غيرها في بالثوب القصارة لتصال يكن لم فإذا عليه اتفقا كأنهما العقد حالة
في اختلفهما حال العقد مإوجب وجعله تحكيمه يكن لم مإوجب العقد حالة

المسمى. مإقدار في اختلفهما اعتبار فوجب الجر مإقدار
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

عين الثوب في ليس إنه حيث مإن والمكاري الحمال يشبه القصار والثاني: أن
الشبهين على فوفرنا مإال وأثر عمل له إن حيث مإن الصباغ ويشبه قائأم مإال

كما التحالف يجب فلم التحالف حق في والمكاري بالحمال فألحقناه حظهما،
الحبس حق وفي المال صاحب قول القول وجعلنا والحمال المكاري في

ًا بالصبغ ألحقناه الجر. مإقدار في اختلفا إذا هذا حظهما الشبهين على توفير
ًا أنه صفته في أو دنانير أو دراهم أنه الجر حبس في اختلفا إذا وكذلك جيد
الجرة كان وإن العمل، في الشروع قبل الختلفا كان إذا يتحالفان ورديء

ًا يتحالفان ل صفته في اختلفا ولو يتحالفان، قدره أو حبسه في اختلفا إن عين
ًا.  الجرة كانت إذا مإا بخلفا المستأجر قول والقول دين

وبينما دين وهو الثمن صفة في اختلفا إذا مإتى البيوع كتاب في الفرق ذكر وقد
الترك مإقدار في اختلفا وإذا ذلك، على بناء فهذا عين وهو صفته في اختلفا إذا

كان إن ذلك فبعد العين بيع في كما تحالفا المنفعة استيفاء قبل ذلك وكان
بيمين بدأ المنفعة في الخلفا كان وإن المستأجر بيمين بدأ الجر في الختلفا
ًا اسهما كان فمن المنكر حجة اليمين لن وهذا المؤاجر؛ وأيهما بيمينه بدأ إنكار

كان المؤاجر بينة فالبينة البينة أقامإا وإن صاحبه، دعوى لزمإه اليمين عن نكل
لن المستأجر؛ بينة فالبينة المنفعة في الخلفا كان وإن الجرة في الخلفا
ًا أكثر كان مإما الثبات شرعت النيات بالقبول. أولى كانت إثبات

ً المؤاجر ادعى ولو ً المستأجر وادعى الجر مإن يستحقه فيما فضل فيما فضل
قبلت البينة أقامإا وإن بينا، مإا على الستحلفا في فالمإر المنفعة، مإن يستحقه

ًا الجر يدعي أن نحو يستحقه الذي الفصل على مإنهما واحد كل بينة شهر
لن بعشرة؛ بشهرين يقضي البينة وأقامإا بخمسة شهرين والمستأجر بعشرة

فإن الزيادة تلك على مإنهما واحد كل بينة فتقبل زيادة تثبت مإنهما واحد كل بينة
المستأجر قول فالقول المنفعة بعض استوفى وقد بينة مإنهما لواحد يكن لم

ساعة ينعقد العقد لن بقي؛ فيما العقد ويفسخ ويتحالفان يمينه مإع مإضى فيما
فيه.  انفرد العقد كان المنفعة مإن جزء كل حق في فيصير فساعة

دنانير والخر دراهم أحدهما ادعى بأن نوعين في الجر في اختلفهما كان وإن
البينة أقامإا وإن بينا، مإا على البينة أحدهما وإقامإة والنكول التحالف في فالمإر
ًا ثبت الجر لن الجر؛ بينة فالبينة بينته فتكون المدعين أشبه هو فكان له حق
المؤاجر: قال بأن المسافة في أو ذلك مإع المدة في اختلفا وإن بالقبول، أولى

وأقامإا دراهم بعشرة الكوفة إلى المستأجر: بل وقال بدينار القصر إلى أجرتك
القصر إلى الجر في اختلفا لنهما دراهم وخمسة بدينار الكوفة إلى فهي البينة
ًا أكثر لنها أولى الجر بينه وكما المستأجر ثم بدينار، القصر إلى فقضينا إثبات

بينة فكانت العقد أصل ينكر والجر دراهم بخمسة الكوفة إلى القصر مإن يدعي



kالجارة. تثبت لنها أولى؛ المستأجر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
وقال قباء، تقطعه أن الثوب: أمإرتك رب فقال الثوب ورب الخياط اختلف إذا

ًا، أقطعه أن الخياط: أمإرتني قبله مإن الذن لن الثوب؛ رب قول فالقول قميص
أبي ابن وقال ضامإن قال: والخياط فيه أذن فيما قوله القول فكان يستفاد

القطع في الذن على اتفقا لنهما عليه؛ ضمان ول الخياط قول ليلى: القول
ّدعي الثوب فرب وهو عليه الضمان وجوب ويدعي زائأدة بصفة تقييده عليه ي
ًا؛ ادعى وإن الذن في الثوب رب قول القول يقول وإنما ينكر أقر مإا لنه تقييد

الوصف. ذلك على الذن بحصول
ً الذن أنكر ولو قوله قول تكون بصفة إل الذن أنكر فإذا قوله، القول كان أصل
الثوب شاري قال: وإن عليه الضمان يجب أذن الذي الوصف على يوجد لم فإذا

والخياطة القطع وهو أمإره مإا أصل في لمإر أمإتثل لنه مإثله؛ أجر وأعطاه أخذه
به.  الرضا الثوب لصاحب فكان الوصف، يغير قد ولكن

وإنما واحد وجه على يقع والقباء القميص مإنفعة أصحابنا: بأن بعض وقال
قطعه يقولون: لو وكانوا العيب مإع عليه المعقود وجد فقد العراض تختلف

ً عليه المعقود يوجد فلم المنفعة مإن آخر نوع لنه الجرة؛ تجب لم سراويل
ًا دفع لو أنه مإحمد عن روي فإنه هذا بخلفا قالوا: والرواية رجل إلى شبه

ًا له ليضرب ًا فضرب طست ًا كوز أخذه شاء فإن شبهه، مإثل ضمنه فارسي
أوجبنا وإنما كذلك يكون أن يجب السراويل في فكذا عمل مإا مإثل أجر وأعطاه

لم فإذا مإخصوصة، صفة على إل بالمسمى يرض لم المستعمل لن المثل؛ أجر
المسمى. يجاوز ول المثل أجر وجب ذلك على له يسلم
ًا ينزع أن أمإره إذا يوسف أبي عن وروي المإر: أمإرتك فقال فنزع بأجر له غرس
رحمه حنيفة أبي قول ) وهذا4ب42( يمينه مإع المإر قول فالقول هذا بغير
ًا يقطع أن أمإره لو وكذا الله، مإن المإر أن بينا لما فرجه يبط أو جسده مإن شيئ
قوله. القول فكان يستفاد، قبله

ًا أعطى قال: ولو ًا صباغ أن الثوب: أمإرتك رب فقال اختلفا ثم ليصبغه ثوب
ذكرنا لما الثوب رب قول فالقول الصباغ: بالزعفران، وقال بالعصفر، تصبغه

ًا ندافا إلى دفع ولو قال يستفاد قبله مإن المإر أن ًا عليه يندفا ثوب وأمإره قطن
الثوب: صاحب فقال أستار، عشرين ندفا وقد فجاء رأى مإا عنده مإن يزيد أن

وقال خمسة إل تزد فلم تزيد، أن وأمإرتك أستار عشر خمسة إليك دفعت
قول فالقول زدت وقد عشرة أزيد أن وأمإرتني عشرة إلي الندافا: دفعت

صاحب لن قطن؛ مإن أساتير عشرة إليه يدفع أن القباء صاحب وعلى الندافا
ًا الثوب ًا خمسة إليه دفع أنه يدعي لكنه يخالف لم به مإقر القول فكان أستار
الثوب. صاحب فيضمنها زيادة العشرة فتبقى قبض مإا مإقدار في الندافا قول
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا، به أمإر فيما اختلفا ولو عشر خمسة إليك الثوب: دفعت لصاحب فقال أيض
أن وأمإرتني عشرة إلى الندافا: دفعت وقال عشر، خمسة تزيد أن وأمإرتك



عشرة إليه ودفع صدقه شاء إن بالخيار الثوب وصاحب فزدت عشرة أزيد
لن للندافا؛ الثوب وكان أساتير، عشرة ومإثل ثوبه قيمة أخذ شاء وإن أساتير
قول والقول به، أمإر فيما قوله القول فكان الخلفا يدعي الثوب صاحب
أعلم. والله قبض مإا مإقدار في الندافا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
ًا خياط إلى دفع ولو فقال به فجاء القطن البطانة إليه ودفعه قباء ليقطعه ثوب
أنها ألبسه يمينه مإع الخياط قول فالقول ببطانتي، ليست الثوب: البطانة رب

قوله القول كان كان وأيهما عليه مإضمون أو يده في أمإانة البطانة لن بطانته؛
له حل بطانته كانت إن لنها ويلبسها؛ البطانة يأخذ أن الثوب لرب قال: ويسع

اللبس. له فيجعل بطانته بدل الخياط إليه دفع فقد غيرها كانت وإن لبسها
ً أعطى لو قال: وكذلك ًا حمال اختلفا، ثم مإوضع إلى مإوضع مإن ليحمل مإتاع

قول فالقول مإتاعك، الحمال: هذا وقال مإتاعي، هذا المتاع: ليس رب فقال
لنه ويأخذه؛ يصدقه أن إل أجر الجر على يكون ول ذكرنا لما يمينه مإع الحمال

المنافع. باستيفاء يعترفا لم
وأقبح أفحش الواحد النوع في أنه إل سواء هذا في والنوعان الخر قال: والنوع

ًا حمله لو أنه بهذا يريد ًا، أو طعامإ وقال بعينه، طعامإك الحمال: هذا فقال زيت
رب قول القول يكون أن يفحش فإن هذا مإن أجود طعامإي الطعام: كان رب

كان إذا الجر ويأخذ الحمال قول القول يكون أن ويحسن الجر ويبطل الطعام
ًا، به جاء بأن مإختلفين نوعين كانا إذا فأمإا حمله، قد الطعام: رب وقال شعير

فرب الجنس اتحد إذا لنه يصدقه؛ حتى الجر له يجب لم حنطة طعامإي كان
ًا يأخذه أن يملك الطعام حصل فإذا ذلك بدل قد الحمال لن طعامإه؛ عن عوض

الخر النوع يأخذ أن يسعه فل النوعين في فأمإا المنفعة، له سلمت العوض له
الجرة.  عليه يستحق ل يصدقه لم مإما والبيع بالتراضي إل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع

ًا بالخر وجد إذا المؤاجر وجهين: على فهذا المستأجر على يرده أن وأراد عيب
حنطة أو بعينه كثوب عين والجرة يكذبه أو ذلك في المستأجر يصدقه أن إمإا

ًا كان أو بعينها ً أو دنانير أو دراهم الجرة كانت بأن دين ًا أو مإكيل الذمإة في مإوزون
المستأجر على يرده أن له كان المستأجر صدقه فإن والدنانير، الدراهم سوى
ًا الجرة كانت سواء ًا؛ أو دين العين بيع في كما بتصادقهما يثبت العيب لن عين
ًا الجرة كانت إن هذا أعطيتك وقال: مإا المستأجر كذبه وإن أقر يكن ولم دين

غير. ل الدراهم بقبض أقر وإنما بالستيفاء ول الجياد بقبض المؤاجر
المستأجر. وهو عليه المردود قول القول يكون أن فالقياس

ذكرنا وقد المؤاجر، وهو يمينه مإع الراد قول القول يكون الستحسان وفي
بقبض أقر إذا فأمإا الجياد، بقبض يقر لم إذا هذا البيوع كتاب في هذا جنس
يصدق؛ ل فإنه استوفيت أو الجر قال: قبضت أو الجياد، قال: قبضت بأن الجياد

ًا فيصير بتمامإه الحق أخذ عن عبارة الستيفاء لن إذا وكذلك الجياد، بقبض مإقر
العيب عن سليم والجر الجر إلى القبض أضافا لنه الجر؛ قال: قبضت

ًا ذلك فيضمن في مإناقض لنه ذلك؛ على المؤاجر بينة تقبل ول بالجياد إقرار
ًا كان إذا فأمإا الدعوى، ًا عليه المردود قول فالقول عين ًا قياس كما واستحسان



ذكره. نعيد فل البيوع كتاب في المإرين بين الفرق ذكرنا وقد العين بيع في
ًا رجل مإن فامإّي استأجر ولو ًا فيه فباع بيت فيه فيما واختلفا مإنه، خرج ثم زمإان
وقال استأجرته، حين بيتي في هذا البيت: كان رب فقال وأشباهه الرفوفا مإن

لنه يمينه؛ مإع الدار رب قول القول يكون أن فالقياس أحدثته، بل المستأجر: ل
ًا الشياء هذه تكون والبناء الرض بائأع الدار لرب والرض والبناء بالرض، مإركب

ًا كان مإا فكذلك له. يكون والرض للبناء تبع
العلو في أو المركب الباب في أو السقف خشب في اختلفا لو أنهما ترى أل

المستأجر.  قول القول كان

الشياء هذه يحدث الذي هو المستأجر أن الناس بين فيما العرفا أن ووجهه
له أنه الدار لرب شاهد التركيب بسبب فالتبعية للمستأجر شاهد العرفا فكان
الدار. رب شاهد مإن أولى المستأجر شاهد صار فلم

وبين المستأجر مإن يكون أن بين مإحتمل التركيب يقال: بأن أن عنه والجواب
فقد فعله وله ذلك يحدث مإنهما واحد كل لن العمل؛ صاحب مإن يكون أن

شاهد فصار العرفا بدللة المستأجر مإن الحدوث يرجح ثم التركيب في استويا
إذا الصناع وسائأر الطحان في الجواب وهكذا الوجه، هذا مإن أولى المستأجر

على فالمسألة الجر، دون والعادة العرفا في الصناع يحدثه فيما اختلفا
يحدثه شيء كل أن المسائأل هذه جنس في والحاصل والستحسان، القياس

المستأجر. قول فالقول إليه، لحاجته عادة المستأجر
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باب في أو ذكرنا مإا غير الدار بناء مإن بناء في والمستأجر الدار رب اختلف ولو
وقال فيها وهذا أجرتك الدار: أنا رب فقال السقف، في أدخلها خشبة في أو

تابع لنه يمينه؛ مإع الدار رب قول هذا في القول فإن أحدثت أنا المستأجر: بل
ومإا الدار لرب فيكون ذلك يحدث الذي هو المستأجر أن عرفا ول وبنائأه لرضه

جص أو آجر أو مإوضوع جذع أو يابس أو رطب مإوضوع لبن مإن الدار في له كان
ًا حقيقة يده في لنه للمستأجر؛ فهو الدار صاحب يد في كونه يعرفا ولم وحكم

المستأجر. قول القول فيكون
ًا وأمإا إشكال فل حقيقة أمإا يده في قلنا: إنه وإنما للدار؛ بتابع ليس فلنه حكم
ًا أقامإا فإن فيه، مإوضوع بل فيه مإركب غير لنه كل ففي ذلك على البينة جميع

خلفا يدعي الدار رب لن الدار؛ رب قال: ألحقه المستأجر قول جعل شيء
الظاهر.

الدار رب قول فيه فالقول التنور، في أو السيرة في أو الجص في اختلفا ولو
المستأجر؛ قول فالقول عرفنا في أمإا عرفهم على بناء التنور، في قيل: هذا

عرفنا.  في يده في الذي هو المستأجر لن

لي هو الدار: بل رب وقال لي المستأجر: نقضه فقال الدار مإن بيت انهدم ولو
ً النقض كان وإن الدار رب قول فالقول انهدام عرفا إذا قول فالقول مإنقول

إل حقيقة المستأجر يد في كان وإن مإشغول هذا لن يده في لكونه المستأجر
وفي انهدم، بيت ينقض أنه عرفا إذا الدار صاحب يد في كونه عرفا أنه

آ43( المدعي يد في أنه يعرفا لم إذا اليد ذي قول القول يجعل إنما المنقول



قول فالقول يعرفا ل كان وإن المدعي قول فالقول علم إذا ) فأمإا4
أمإر الدار رب كان وإن المدعي يد في أنه يعرفا ولم يده في لنه المستأجر؛
فقال واختلفا الجر مإن ذلك له يحسب أن على الدار في يبني أن المستأجر

رب قول فالقول يبن الدار: لم رب وقال بنيت وقد بالبناء المستأجر: أمإرتني
مإشكل كان إذا قالوا: هذا ينكر الدار ورب زيادة عليه يدعي لنه يمينه؛ مإع الدار

الصناعة. تلك أهل ذلك في اختلف بأن الحال
مإا قدر البناء هذا مإثل نفقة في يذهب إنه البيت رب يقول بعضهم: كما فقال
يقدر حتى المستأجر يقوله مإا قدر يذهب بل بعضهم: ل وقال البيت، رب يدعيه

يدعي والمستأجر والنكار الدعوى فتعتبر العين جهة مإن أحدهما قول مإعرفة
الصناعة تلك أهل أجمع إذا فأمإا قوله القول فيكون ينكر الدار ورب إيفاء زيادة
يقوله مإا البناء هذا مإثل في التفت مإن وقالوا: يذهب أحدهما، قول على

ل غيرها جهة مإن فيه التنازع وقع مإا مإعرفة أمإكن لنه قوله؛ فالقول أحدهما،
قولهما. إلى يلتفت
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واختلفا بالباب مإعلق والخر ساقط أحدهما مإصراعين بيتهما باب على كان ولو
ً كان وإن أجود أنه عرفا إذا الدار رب قول فالقول الساقط في فالقول مإنقول

لما الدار يدرب في كونه عرفا لنه كذلك؛ كان إنما المنقول في المستأجر قول
مإر.  مإا على الدار رب قول القول هذا مإثل وفي المعلق أخ أنه عرفا

ًا كان ولو ًا فكان مإنها جذع فسقط مإصورة لجذوع مإصور سقفه بيت في مإطروح
البيت هذا سقف الدار: هو رب فقال فيه والمستأجر الدار رب فاختلف البيت
فإن البيت لتصاوير يوافق تصاويره يقرأن وهو لي هو المستأجر: بل وقال

كونه عرفا مإنقول لنه مإنقولً؛ كان وإن يمينه مإع الدار رب قول ذلك في القول
ًا تصاويره كان لما الدار يدرب في السقف. على كان التي للتصاوير مإوافق
ً تكارى إذا فأدخله بدرهم شهر كل ساكن الدار وفي الدار في رجل مإن مإنزل
رب طلب الشهر رأس جاء فلما وقال: اسكنه المنزل وبين بينه وخلى الدار في

كان ففيه المنزل وبين بيني حال سكنه المستأجر: مإا فقال الجر المنزل
ل جاحد أو بذلك مإقر والساكن بذلك له بينة ول غاصب أو الدار في يسكن
والقرار الفرد وشهادة مإقر أو الغير على شاهد لنه الساكن؛ قول إلى يلتفت

في ينظر والمستأجر الجر بين بالختلفا يبقى الساكن قول يقبل ل الغير على
رب قول فالقول المنازعة، حالة الدار في الساكن هو المستأجر كان إن ذلك
الجر. وعليه الدار
أجر ول المستأجر قول فالقول المستأجر، غير المنزل في الساكن كان وإن
وإنما التسليم بأصل ول العقد بنفس يستحق ل الجر كل لن وذلك عليه

التسليم ودوام آخرها إلى المدة ابتداء مإن التسليم بدوام الجر كل يستحق
على كان إن ثبت مإا لن وذلك؛ الدوام يوجب بدليل ل الحال باستصحاب ثابت
بدليل وجب بعدمإا التسليم زال أنه الجائأز فمن الزوال دليل يقم لم مإا البقاء
غاصب. مإنه غصب بأن زواله أوجب
غير وجه مإن ثابت الحال باستصحاب والثابت الحال استصحاب حد هو وهذا
واجب غير الجر وجميع الستحقاق يصلح ولم الدفع صلح ولهذا وجه مإن ثابت

يوجب مإا يترجح لم مإا الحال باستصحاب ثبت مإا تسليم بدوام إيجابه يمكننا فل
الخلل.  ذلك في فحكمنا زواله يوجب مإا على التسليم دوام



مإا على التسليم داوم يوجب مإا يرجح المستأجر هو الساكن كان وقلنا: بأن
الدوام زوال يوجب مإا يرجح غير الساكن كان وإذا له الحكم فكان زواله يوجب
له. الحكم فكان دوامإه، يوجب مإا على

مإدة انقضاء بعد والجر الطاحونة مإستأجر بين الختلفا وقع لو مإا ونظير
الماء كان إن الحال يحكم فإنه مإضى فيما وانقطاعه الماء جريان في الجارة

ًا الماء كان وإن التسليم دوام يدعي مإن قول فالقول المنازعة حالة جاري
ًا، هذا. فكذلك الدوام زوال يدعي مإن قول فالقول مإنقطع
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ًا ذلك جعل فهذا البتداء، في بالتسليم أقر قيل: المستأجر فإن بقاء على حكم

أن عنه والجواب مإضى فيما التسليم بقاء على وحكمنا المدة آخر في التسليم
وإنما للمال مإعدومإة المدة مإنافع لن التسليم؛ بأصل يستحق ل مإما الجر كل

ًا التسليم فيجعل فساعة ساعة يوجد وإذا سواء كالعقد فساعة ساعة مإوجود
نجعل أن يمكننا ل البتداء في الموجود التسليم بأصل الجر كل يستحق ل كان

ًا البتداء في الموجود التسليم التسليم بدوام يستحق كان وإذا دوامإه على حكم
ًا المدة آخر في التسليم قيام نجعل أن أمإكننا المدة آخر إلى وجوده على حكم
مإضى. فيما التسليم مإن المانع وجود يعرفا لم إذا مإضى فيما
ًا رجل مإن تكارى رجل رب طلب الشهر رأس جاء فلما بدرهم، شهر كل بيت

أجر بغير أسكنتيه أو أجر بغير أعرتنيه المستأجر: إنما فقال البيت أجر البيت
لن يمينه؛ مإع الساكن قول فالقول بينهما، بينة ول ذلك ينكر الدار وصاحب
ًا عليه يدعي البيت صاحب أقامإا وإن قوله القول فيكون ينكر والمستأجر أجر
ًا ًا عليه ادعى فإنه المدعي هو لنه المنزل؛ صاحب بينة فالبينة البينة، جميع أجر
بالبينة.  وأثبته

الساكن قول فالقول فيها لك حق ول داري الدار الساكن: إن قال إذا وكذلك
ًا الدار وكون الجر سين عليه ادعى الجر لن يمينه؛ مإع أنكر الساكن أو له مإلك

ًا، المإرين في الجر وجوب ينكر لنه الجر؛ في فيهما قوله القول فيكون جميع
بالقيام وكلني لفلن الساكن: الدار قال فإن يده في الدار لن الدار؛ وفي ذمإته

ًا ويكون الساكن قول فالقول عليها، وكون الجر عليه ادعى لنه للمدعي؛ خصم
ًا الدار قوله. القول فكان الجر أنكر والمستأجر له مإلك

فل الدار في خصومإته نفسه عن يندفع حتى غيره يد الدار في يده أن وادعى
البينة يقم لم مإا غيره يد الدار في يده قوله: إن بمجرد الخصومإة عنه تندفع
عندنا. ادعى مإا على
أجرتك الجر: بل وقال لك أجر فل المنزل وهبتني المستأجر: إنك قال وإن

الجر عليه يدعي المنزل صاحب لن الجرة، في المستأجر قول فالقول
أقر المستأجر لن المنزل؛ صاحب قول القول الدار وفي ينكر والمستأجر

ًا الدار بكون القول فيكون المنزل، صاحب وأنكر جهة مإن التملك وادعى له مإلك
ًا أقامإا وإن قوله كانا المإرين كأن نجعل لنا له؛ الموهوب ببينة تؤخذ البينة جميع

العقد. بعد له وهب ثم مإنه أجر كأنه يجعل
ادعى إذا مإا بخلفا هذا فكذا أجر، عليه يكن ولم الهبة ثتبت كذلك كان ولو

ًا، وأقامإا الجارة يدعى المنزل وصاحب العارية الساكن هناك البينة فإن جميع



مإنه أجر كانا المإرين كأن نجعل لنا فرق؛ ل الحقيقة وفي المنزل صاحب بينة
كله وهذا بالهبة وترتفع بالجارة ترتفع ل الجارة أن إل الجارة بعد مإنه أعار ثم
الكراء. بأصل الساكن أقر يكن لم إذا
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إل الجر وعليه يصدق ل فإنه العارية أو الهبة ادعى ثم الكراء بأصل أقر إذا فأمإا
إل دعواه بمجرد تثبت لم والعارية والهبة بإقراره تثبت الجارة لن بينة؛ يقيم أن
ٍذ الهبة على البينة يقيم أن وللمستأجر بالبينة تثبت الهبة لن عليه؛ أجر ل فحينئ

ًا المستأجر رأى يكن لم إن الرؤية خيار فإن العين ببيع المنفعة لبيع اعتبار
قوله، فالقول أر المستأجر: لم وقال رأيت كنت قد الدار صاحب فقال اختلفا

أن إل يردها يرها لم أنه حلف فإذا أصل الرؤية عدم فإن بالصل مإتمسك لنه
ًاها. قد أنه بينة تقوم ر
ً تكارى رجل نفقتهم وعياله يكفيه أن أجره أن على داره في رجل مإن مإنزل

قدر يدري ل فإنه مإجهول الجر لن فاسدة؛ فالجارة الدار، في دام مإا ومإؤنتهم
أجر عليه كان سكن فإن الجارة؛ فساد يوجب مإما الجر وجهالة يكفيهم مإا

المستأجر: أنفقت قال فإن الفاسدة؛ الجارات سائأر في ) كما4ب43( المثل
لنه المنزل؛ صاحب قول فالقول تنفق المنزل: لم صاحب وقال عيالك على

ًا يكون بأمإره عياله على أنفق مإا لن اليفاء؛ عليه يدعى مإثله عليه وله عليه دين
ًا فيلتقيان فالبينة البينة أقامإا وإن ينكر، وإنه الوجه هذا مإن اليفاء فيدعي قصاص

البينة مإن قامإت مإا له ويحسب بالبينة وبينته اليفاء يدعي لنه المستأجر؛ بينة
ًا صار أنفق مإا لن مإثلها؛ أجر مإن لرب دين المثل وأجر المنزل رب على دين

ًا.  فيلتقيان عليه المنزل قصاص

ًا تكارى رجل ًا دار ًا فسكنها دراهم بعشرة شهر دار إلى تحول ثم يومإين أو يومإ
فل الشهر في لزمإة الجارة لن الشهر؛ جميع بأجر يطالبه أن للجر كان أخرى
ًا يكون ل أخرى دار إلى دار مإن يتحول وأن بعذر إل فسخها يملك قال فإن عذر
ًا استأجرتها إنما ًا يومإ وأنكر يوم في بالجارة أقر لنه قوله؛ فالقول واحد

ً الجارة أنكر ولو الشهر، باقي في الجارة ًا أصل فكذا قوله، القول كان ورأس
يثبت لنه الجر؛ بينة فالبينة البينة أقامإا فإن البعض، وأنكر بالبعض أقر إذا

ببينة. اليوم على زاد فيما الجارة
ًا آخر مإن استأجر وإذا ًا دار الول الشهر أجر فعليه شهرين فسكنها بدرهم شهر
في سكناه مإن شيء انهدم فإن قبل، مإن المسألة مإرت وقد الثاني الشهر دون

فإن الول الشهر في سكناه مإن ينهدم ل فيمن ضمان ول يضمن الثاني الشهر
الثاني الشهر في سكناك مإن انهدم المستأجر: إنما فقال انهدم فيما اختلفا
مإا ضمان عليه يدعي لنه يمينه؛ مإع المستأجر قول فالقول الضمان، فعليك
المدعي. هو لنه الدار؛ صاحب بينة والبينة قوله القول فيكون ينكر وهو انهدم
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ًا تكارى رجل ًا أو بيت ًا يسكنها أن على دار المفتاح المنزل صاحب فأعطاه شهر
على أقدر المستأجر: لم فقال الجر يطلب المنزل رب جاء الشهر مإضى فلما
إلى ينظر فإنه لهما، بينة ول وسكنت فتحه على قدرت الجر: بل وقال فتحه

ًا كان إن للحال إليه دفع الذي المفتاح الباب فتح ويمكن الغلق هذا يلئأم مإفتاح
فتحه، على أقدر لم قوله في المستأجر يصدق ول الدار رب قول فالقول به

ًا المفتاح مإن دفع مإا كان وإن به الباب فتح يمكن ول الغلق يلئأم ل مإفتاح
ًا أقامإا وإن المستأجر قول فالقول كان وإن المنزل، رب بينة فالبينة البينة جميع
ًا المفتاح البينة جاءت مإتى الحال لتحكيم عبرة ل لنه الغلق؛ يلئأم ل مإفتاح
ًا كان الماء أن بينة المستأجر أقام لو الطاحونة مإسألة في كما بخلفه مإنقطع

ًا كان وإن بالبينة يقضي فإنه مإضى، فيما هذا. فكذلك للحال جازمإ
يقدر كان أنه على البينة تقبل فكيف الغلق يلئأم ل المفتاح كان قيل: إذا فإن
ولكن الغلق يلئأم كان أنه يدعي المنزل رب كان إذا يقبل قلنا: إنما فتحه على
ًا يكن لم بل يقول: ل والمستأجر غيره مإا على البينة فتقبل الصل مإن مإلئأم

أعلم. والله البيت رب يدعيه
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 آخر نوع

ًا آخر مإن الرجل استأجر إذا إنه الحمام قدر في اختلفا ثم مإعلومإة مإدة حمامإ
بنائأه في مإركب لنه الحمام؛ صاحب قول فالقول الحمام لصاحب أو للمستأجر

المستأجر أن العرفا لن التون؛ بخلفا ذلك يحدث المستأجر أن في عرفا ول
ًا الموضعين في الحكم فكان ذلك يتولى الذي هو مإدة انقضت ولو العرفا جميع

لي الحمام: السرقين رب فقال كثير وسرقين كثير رمإاد الحمام وفي الجارة
كون يعرفا لم إذا المستأجر قول فالقول أتقلد وأنا لي المستأجر: هو وقال

كان فإن الرمإاد فأمإا هذا، قبل مإر مإا على الحمام صاحب يد في به المدعي
ًا وكان المستأجر عمل مإن ذلك ً صار لنه ينقله، أن فعليه بذلك مإقر مإشغول
على فيكون البناء مإن شيء نقض غير مإن تفريغه أمإكن وقد جهته مإن

ً كان لو كما تفريغه المستأجر عمله مإن يكون أن جحد فإن بأمإتعته، مإشغول
ولنه ينكر؛ وهو المكان هذا تفريغ عليه يدعي الحمام صاحب لن قوله فالقول
يمنع الشغل لن ينكر؛ والمستأجر الحاصل في المكان هذا تسليم يدعي

wقوله. القول فيكون التسليم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
ًا المرأة استأجرت وإذا ًا حلي ًا لتلبسه مإعطوف فإن جائأز، فهو الليل إلى يومإ

في يتفاوتون الناس لن عليها؛ أجر ول ضامإنة فهي اليوم ذلك في غيرها ألبست
غيري، ألبست بل وقالت: ل الحلي: لبسته رب فقال اختلفا فإن الحلي لبس
رب فقال الجر، في اختلفا هما إن هذا الحلي صاحب قول القول أن ذكر

علي، أجر فل غيري المرأة: ألبست وقالت الجر، فعليك بنفسك الحلي: لبسته
أنه ادعى إذا الدار في ذكر مإا قياس على فيه الجواب يكون أن قالوا: ويجب

ّكم مإنه غصب ُيَح كان المنازعة وقت غيره ساكن فيها يكن لم إن الحال قال: 
المستأجر.  قول القول كان غيره ساكن فيها كان وإن الدار رب قول القول



يجب هنا ها فكذا وجريانه الماء انقطاع في اختلفا إذا الرحى مإسألة في وكما
وإن الحلي رب قول فالقول المنازعة، وقت يدها في كان إن الحال يحكم أن

يصدقها أن الحلي لرب كان الحلي هلك فإن قولها، فالقول غيرها يد في كان
يصدقها أن الحلي لرب فكان نفسها على الضمان بوجوب يقر لنه ويضمنها؛
مإن أبرأها فقد كذبها وإن مإعاينة اللباس ثبت لو كما له أجر ول ويضمنها
الهلك بعد مإتعذر الحال تحكيم لن الحلي؛ صاحب قول القول يكون ثم الضمان

زوال يدعي المستأجر لن الحلي؛ رب قول القول جعل الحال تحكيم تعذر وإذا
الحلي. صاحب القول فيكون ينكر الحلي وصاحب التسليم وجد بعدمإا التسليم

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
مإن المستأجر: أكريتني فقال بعد يركب ولم والمستأجر الدابة رب اختلف إذا

دراهم بعشرة الكوفة مإن الدابة: أكريتك رب وقال بعشرة، بغداد إلى الكوفة
يتحالفان فإنهما بينة لحدهما يقم لم إن المنتصف هو والقصر قصر إلى

الفسخ، العقد يحتمل مإا حال تجارة عقدي بدل في اختلفا لنهما ويترادان؛
ًا ادعى لنه بينة يقضي فإنه بينة؛ لحدهما قامإت وإن ويترادان فيتحالفان أمإر

ًا ًا أقامإا فإن بالبينة، وأثبته حادث إلى أولً: يقضي يقول حنيفة أبو كان البينة جميع
ًا عشر بخمسة بغداد وقال: يقضي رجع ثم الله، رحمهم زفر قول وهو درهم
الله. رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول وهو دراهم بعشرة بغداد إلى
ًا ادعى مإنهما واحد كل الول: لن قوله وجه صاحب صاحبه، يدعيه مإا غير عقد

ًا ادعى الدابة بهذا القضاء فيجب بخمسة والخر بعشرة المنتصف إلى عقد
مإن المستأجر وادعى الدابة، صاحب ببينة بعشرة المنتصف إلى العقد

ًا بغداد إلى المنتصف مإن بد فل بالبينة وأثبتها الدار رب أنكرها بخمسة عقد
الوجه.  هذا مإن بعقدين القضاء فيجب بها القضاء

وقد واحد عقد إل بينهما مإا جرى مإا أنه على اتفقا أنهما الخر: وهو قول ووجه
قامإت لنها الدابة، رب بينة تقبل ل بأن عليه اتفقا مإا وفق على القضاء أمإكن
بينة بقيت بينته رد أمإكن وإذا المستأجر بإقرار له ثابتة وإنها العشرة إثبات على

كما بذلك فيقضى دارهم بعشرة بغداد إلى الجارة أثبت وقد غير، ل المستأجر
غير. ل البينة بإقامإة المستأجر تفرد لو

ًا قالوا مإا هذا ونظير العبد هذا مإنه باع أنه البائأع ادعى العين: إذا بيع في جميع
وأقامإا درهم بألف الجارية وهذه العبد هذا اشترى أنه المشتري وادعى بألف

ًا جرى مإا أنه على اتفقا لنهما المشتري؛ ببينة واحد بعقد يقضى البينة جميع
لنها البائأع؛ بينة تقبل ل بأن واحد بعقد القضاء أمإكن وقد واحد عقد إل بينهما
زيادة ادعى والمشتري المشتري بإقرار له ثابت وهو اللف إثبات على قامإت

بعقد القضاء فوجب بالبينة وأثبتها البائأع بإقرار له يثبت لم عليه المعقود في
)4ب44( وبين هذا بين الفرق إلى يحتاج ل يوسف أبو ثم هنا ها فكذلك واحد

القضاء أمإكن وقد أمإكن مإا واحد بعقد يقضى أنه عنده المذهب لن السلم؛
يقضى إنما أنه الفرق ووجه الفرق، إلى يحتاج الله رحمه مإحمد فأمإا واحد، بعقد

فمتى العين حكم للمنافع لن مإمكن؛ غير بهما (و) القضاء أمإكن إذا بعقدين
ًا صار ًا يجعل أن يمكن ل بعقد مإستحق إلى الدابة هذه ومإنافع آخر بعقد مإستحق

ًا صار القصر ًا يجعل أن يمكن فل بعقد مإستحق القضاء فيتعذر آخر بعقد مإستحق
هنا. ها بالعقدين



البرهاني الكتاب: المحيط اسم
وفي الذمإة الدين ومإحل دين فيه والمسلم المال فرأس السلم باب في فأمإا

ًا بالعقدين القضاء فكان سعة الذمإة ً بهما فقضينا مإمكن بالبينتين.  عمل

وقال: أكريتك لجام، ول سرج بغير إليه ودفعها دابة آخر مإن الرجل استأجر وإذا
ًا ولجام بسرج المستكري: استكريتك وقال لجام، ول بسرج أكرك ولم عريان

ً الجارة أنكر لو لنه الدابة؛ صاحب قول القول كان فكذا قوله، القول كان أصل
الولى المسألة بخلفا وهذا والكافا السرج إجارة وأنكر الدابة بإجارة أقر إذا

يتحالفان. قال: ل وهنا يتحالفان قال: ثمة
عليه المعقود بدل في اختلفا الولى المسألة في أن بينهما الفرق ووجه

يختلفا لم مإسألتنا في فأمإا التحالف، يوجب عليه المعقود بدل في والختلفا
المعقود توابع مإن بيع في اختلفا بل عليه المعقود في ول عليه المعقود بدل في

ل وثمة به يلحق شرط في العين بيع في اختلفا لو مإا بمنزلة فكان عليه،
هذا. فكذلك اتباع المشروط لن يتحالفان؛

الجارة كانت بأعيانها الري مإدينة إلى بغداد مإن الرجل: دواب تكارى وإذا
شرط وإنما الجارة فجازت مإعلوم، والجر مإعلوم عليه المعقود لن جائأزة؛
في يذكره مإا على الجارة تصح ل كان الري إلى استأجرها لو لنه الري؛ مإدينة
جوار فإن الرستاق وعلى المدينة على يشتمل الري اسم لن الرواية؛ ظاهر
ًا يسمى الري دابة استأجر مإن بمنزلة وكان بمراحل، الري مإدينة مإن وهي ري
هذا. فكذلك كثيرة أمإصار على تشتمل خراسان لن يجز؛ لم خراسان إلى
تصدق أو وهب أو غيره مإن الدواب هذه باع المكاري أن لو الجارة جازت وإذا

أن فأراد غيره، يد في الدواب ووجد المستكري فجاء أودع أو أعار أو أجر أو
وجهين:  على فهذا بينته؟ تقبل هل إجارته على البينة يقيم

ًا المكاري يكون أن إمإا ًا أو حاضر ًا المكاري كان فإن غائأب بينته يقبل فإنه حاضر
حاضر؛ خصم على قامإت المستأجر بينة لن مإنه، أجرها أنه يقر كان وإن عليه،

كان الدابة في الملك أن تصادقا الدابة يده في الذي مإع المستأجر لن
الدابة في للمكاري الملك فيثبت ذلك في صدقهما والمكاري للمكاري،
ًا بتصادقهم ًا المكاري فكان جميع قيل: فإن عليه بينته فتقبل للمستأجر خصم

ً مإنه الدواب هذه أجر أنه يقر والمكاري بينته تقبل كيف يدعيه كما أول
لم أنه إل بذلك أقر وإن قلنا: المكاري المقر على تقبل ل والبينة المستكري

مإنه القرار هذا وجود صار إقراره يصح لم وإذا اليد، ذي بحق إقراره يصح
بمنزلة. وعدمإه
ًا آخر مإن باع فيمن قالوا مإا هذا ونظير غيره مإن باع كان أنه البائأع ادعى ثم شيئ

ً سمعت ادعى مإا على البينة أقام الول أن ولو أقربه فيما يصدق ل فإنه أول
ًا البائأع كان وإن بينته وجود فصار الثاني لحق مإقبول غير إقراره لن بذلك؛ مإقر

بينه سمعت وإذا هذا فكذلك عليه، البينة فقبلت بمنزلة وعدمإه إقراره
دين عليه كان فإن بعذر باعه كان إن غيره مإن باعه المكاري وكأن المستأجر

البيع حصل مإتى تنتقض الجارة لن الدابة؛ على سبيل للمستأجر يكن لم فادح
عامإة على القاضي قضاء وبغير كلها الروايات على قاٍض بقضاء العذر حالة



يبقى ل الجارة انتقضت وإذا تنتقض «الزيادات» ل رواية وفي الروايات،
سبيل. الدابة على للمستأجر

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
لن إجارته؛ مإدة تنقضي أن إلى بها أحق المستأجر كان عذر بغير باعها كان وإن
المستأجر إجارة أبقى وإذا الجارة انتقاض يوجب ل عذر غير مإن المستأجر بيع

كان الدابة؛ يده في الذي بيع على جامإعة كانت إجارته أن بالبينة ثبت وقد
البيع أن الكتاب في يقول ومإا إجارته مإدة تنقضي أن إلى بها أحق المستأجر

البيع.  المشتري فسخ إذا فتأويله مإردود،

شاء إن فيتخير المشتري قبض بأجر بالدابة أحق كان لما المستأجر لن وذلك
ًا اشترى لو كما البيع فسخ شاء وإن إجارته مإدة تنقضي أن إلى يتربص عبد

ل أو جائأز البيع يكون الجارة مإدة انقضت حتى تربص فإذا القبض قبل فأبق
أجر كان وإن فسخ غير مإن حقه إلى توصل لنه الفسخ؛ حق للمستأجر يكون

أن إلى بها أحق الول المستأجر كان تصدق أو وهب أو أعار أو غيره مإن
هذه حق في الجواب ويكون التصرفات هذه تجوز ثمة إجارته يستوفي

هذه حق في يستحق ل العذر لن عذر؛ بغير باعه إذا فيما كالجواب التصرفات
ًا. المكاري كان إذا ذكرنا الذي هذا الجارة تنتقض حتى الشياء حاضر

ًا المكاري كان إذا فأمإا يديه في الذي كان إذا تقبل المستأجر بينة فإن غائأب
ًا الدابة ًا أو مإشتري ًا أو عليه مإتصدق كان مإتى الدابة يديه في الذي لن له؛ مإوهوب

ًا ًا أو مإشتري ًا فينتصب يده في فيما لنفسه الملك يدعي عليه مإتصدق لكل خصم
ًا ادعى مإن ًا المستأجر ادعى وقد يده في حق ًا فينتصب يده في فيما حق خصم
لن الدابة؛ على له سبيل فل بعذر المكاري باعه كان إن هذا بعد بينته وقبلت له

أحق المستأجر كان تصدق أو وهب أو عذر بغير باعه كان فإن انتقضت الجارة
فكان التصرفات هذه على سابقة إجارته لن إجارته؛ يستوفي أن إلى به

الدابة يده في الذي كان إذا فأمإا إجارته، يستوفي أن إلى بها أحق المستأجر
ًا ًا أو مإستأجر ًا أو مإستعير تقبل قال: ل قال، فيما المستكري صدقه وقد مإودع

رجل مإن مإودع أو مإستعير أو مإستأجر اليد ذا أن بتصادقهما ثبت لنه عليه؛ بينته
ًا، ينتصب ل والمستأجر والمستعير والمودع مإعروفا على ل قامإت فالبينة خصم

تقبل.  فل خصم

يذكر ولم إجارته يستوفي حتى بها أحق «الكتاب»: والمستأجر في يقول ثمة
التفصيل على الجواب يكون أن ويجب الثاني، أم بها أحق الول المستأجر أن
ًا المكاري كان إن ًا كان وإن بها، أحق الول فالمستأجر حاضر فالمستأجر غائأب

ًا كان إذا المكاري لن بها أحق الثاني في مإقبولة الول المستأجر فبينة حاضر
ً إجارته القاضي عاين ولو مإعاينة كالثابت له أفاد بالبينة والثابت الحالة هذه أول
ًا المكاري كان إذا وأمإا بالبينة، ثبت إذا فكذا بها، أحق الول جعل فبينة غائأب

يستوفي أن إلى بها أحق الثاني فيكون الحالة هذه في تقبل ل الول المستأجر
إجارته.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يجعل فلم الوجه هذا على المسألة زاده بخواهر المعروفا السلم شيخ ذكر



ًا الثاني المستأجر الول. للمستأجر خصم
السلم فخر الزاهد المإام والشيخ الطواويسي أحمد الزاهد المإام الشيخ وذكر
ًا كان إذا اليد صاحب على المستأجر بينة أن البزدوي علي مإقبولة مإستأجر

ًا وجعله والمودع.  المستعير وبين المستأجر بين وفرقا له، خصم

المكاري وقال دراهم بعشرة واسط إلى رجل مإن دابة استأجر رجل
ًا علي للمستكري: استكر نفقة وأعطه علي وأجره الدابة ويتبع يتبعك غلمإ

ّلى نفسه على ينفق فقال اختلفا فإن جائأز، ذلك كان الدابة كراء مإن الدابة وع
وقد الدابة كراء مإن الدابة ونفقة نفقته وأعطيت الغلم المستكري: استكريت

العبد، استئجار ) الدابة4ب44( صاحب وأنكر القدر بذلك الجر مإن برئأت
استأجر أنه البينة المستكري وعلى يستأجر لم أنه الدابة صاحب قول فالقول
ً المستكري كان وإن الغلم، بمنزلة بالستئجار الوكيل لن بالستئجار؛ وكيل
على بالثمن يرجع أن وأراد عندي الثمن وهلك قال: اشتريت إذا بالشراء الوكيل
ًا الثمن يكن ولم عنده وهلك اشترى أنه أقر إذا بالشراء والوكيل مإوكله مإدفوع

أنه البينة الوكيل وعلى يمينه مإع الموكل قول فالقول الموكل وأنكر إليه
وأقر هذا بعد الغلم استأجر أنه على البينة أقام فإن هنا، ها فكذلك اشترى
القول كان المكاري وأنكر مإنه سرق أو ضاع أنه إل النفقة قبض أنه الغلم
ً الغلم صار الغلم استئجار ثبت لما لنه الغلم؛ يعني: قول قوله، جهة مإن وكيل

قال: إذا الدين بقبض الوكيل النفقة بمقدار الكراء مإن عليه مإا يقبض المكاري
هذا. فكذا قوله القول كان عندي وهلك قبضت

ً الغلم يصير قيل: كيف فإن الكراء مإن عليه مإا بقبض المكاري جهة مإن وكيل
أخبره قلنا: المستكري الوكالة؟ بهذه يعلم لم وهو الدابة ونفقة نفقته بمقدار
ً فيصير كذا، ليفعل يستأجره أنه يجبره يستأجر مإا حال لنه بذلك؛ كرجل وكيل
ًا وكل هذا.  فكذلك وكيلً، يصير فإنه الوكالة فبلغه غائأب

ًا دابة استأجر رجل ًا ذاهب ل الجارة فإن الطريق في المكاري فمات وجائأي
ً المستكري استأجر فإن تنتقض أجره وكان جاز الدابة على يقوم حتى رجل

اختلف فإن مإرت قد والمسألة الورثة على بذلك يرجع ول المستكري على
مإؤنة أن على الدابة هذه أبونا أجرك الورثة: إنما فقالت والمستكري الورثة
المستكري على يدعون لنهم قوله؛ فالقول ذلك المستكري وأنكر عليك الدابة
فالبينة البينة أقامإا وإن يمينه، مإع قوله القول فيكون ينكر والمستكري زيادة
بينة البينة فتكون المستأجر بينة مإنها الجر في زيادة يدعون لنهم الورثة؛ بينة

العقد. لفساد ببينتهم الزيادة هذه يستحقون ل كانوا وإن الورثة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
مإقدار في الرض وصاحب المزارع اختلف المزارعة: إذا كتاب في ذكر كما هذا

وزيادة النصف شرط أنه البينة عنده مإن البذر ليس الذي فأقام المشروط
يثبت مإن بينة فالبينة النصف له شرط أنه البينة الجر وأقام أقفزة، عشرة

فكذلك العقد لفساد البينة أقام مإتى الزيادة هذه يستحق ل كان وإن الزيادة،
هذا.



ًا بغداد إلى رجلين مإن دابة رجل استأجر وإذا ًا ذاهب أحدهما: فقال وجائأي
وجهين:  على فهذا عشر الخر: بخمسة وقال دراهم بعشرة أكريناكها

أحدهما يصدق ل أو بعشرة فيقول: أكريتها أحدهما، المستأجر يصدق أن إمإا
أو عليه، المعقود استيفاء قبل اختلفا وقد بخمسة ويقول: أكريتها يدعي فيما
بينة وليستلم عليه المعقود استيفاء قبل اختلفا فإن عليه، المعقود استيفاء بعد

التحالف يجب فإنه بخمسة الجارة ويدعي مإنهما واحد كل يكذب والمستأجر
مإا حال تجارة عقدين بدل في وقع الختلفا لن مإنها؛ واحد كل نصيب في

النصيبين في التحالف فيجب قائأم عليه المعقود لن الفسخ؛ العقد يحتمل
ًا وإن العين، بيع في كما الدابة جميع في العقد القاضي فسخ تحالفوا فإذا جميع

يجب ل فإنه بعشرة العقد يدعي كان بأن أحدهما يصدق المستأجر كان
في عليه المعقود بدل في يختلفا لم لنهما صدقه؛ الذي حصته في التحالف

وطلب تحالفا فإذا عشر، بخمسة العقد يدع الذي حصة في ويتحالفان حصته
ًا، طلبا أو القاضي مإن الفسخ أحدهما حصته في العقد يفسخ القاضي فإن جميع
ًا، عندهم دراهم بخمسة الخر حصة في الجارة وتبقى مإات لو كما جميع

أحدهما.
يمينه مإع المستأجر قول فالقول عليه المعقود استيفاء بعد الختلفا وقع وإن
يمينه مإع المشتري قول فالقول السلعة هلك بعد اختلفا إذا العين، بيع في كما

يشكل، ل الله رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول على الجواب وهذا هذا، فكذلك
ًا أقامإا وإن المشايخ اختلفا ففيه حنيفة أبي قول على فأمإا فإن البينة جميع

ببينته مإنهما واحد كل لن الجر، مإن ادعى مإا بنصف مإنهما واحد لكل يقضى
يدعيه فيما خصم أنه إل لصاحبه ونصفه لنفسه الجر مإن ادعى مإا نصف يثبت

نصف في مإنهما واحد كل بينة فتقبل لصاحبه يدعي فيما بخصم وليس لنفسه
ونصف، تسعة عشر خمسة لمدعي فيقضى غير ل لنفسه الجر مإن ادعى مإا

عليه.  المعقود بدل في اختلفا إذا هذا دراهم بخمسة للخر ويقضى

إلى أحدهما: أكريناها فقال السير في عليه المعقود قدر قي اختلفا إذا فأمإا
أن وجهين: إمإا على فهذا الكري على واتفقوا بغداد الخر: إلى وقال المدائأن

يكذب أو يدعي فيما أحدهما يصدق والمستأجر السير بعد أو السير قبل يختلفا
السير قبل اختلفوا كانوا فإن يدعيان، مإا غير أو مإكان إلى المسير ويدعي

ًا ويدعي يدعي، فيما مإنهما واحد كل يكذب والمستأجر مإما أبعد آخر مإكان
قدر في اختلفوا لنهم مإنهما؛ واحد كل نصيب في التحالف يجب فإنه يقران،

كما التحالف فيجب الفسخ العقد يحمل مإا حال تجارة عقدي في عليه المعقود
في العقد القاضي فسخ القاضي مإن الفسخ وطلبوا اختلفوا فإن العين، بيع في

التحالف يجب ل فإنه يدعي فيما أحدهما يصدق المستأجر كان وإن الدابة جميع
فيجب المتصادقين بين ل المتكاذبين بين يجري التحالف لن الخر؛ نصيب في

وتبقى نصيبه في القاضي يفسخ حلفا فإذا يكذبه، الذي نصيب في التحالف
ًا عندهم جائأزة الخر نصيب في الجارة المسير. قبل اختلفا إذا هذا جميع
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لن يمينه؛ مإع الجر قول فالقول المكانين أحد إلى المسير بعد اختلفا فإن



يحتمل مإال حال ينكر الدابة وصاحب عليه المعقود في زيادة يدعي المستأجر
قدر في اختلفا إذا العين بيع في كما يمينه مإع قوله القول فيكون الفسخ

القول وهناك الفسخ العقد يحمل مإال حال الثمن على واتفقا عليه المعقود
هذه جواب الله رحمه مإحمد يذكر ولم هذا، فكذلك يمينه مإع البائأع قول

ًا أقامإوا وإن الكتاب، في بتمامإها المسألة كان إذا المستأجر بينة فالبينة جميع
بينة تنفيها المسير في زيادة يثبت لنه يقولن؛ مإا على مإسير زيادة يدعي

بينته. البينة فتكون الدابة صاحبي
المسألة جواب يمينه مإع استأجر الذي قول القول أن الكتاب في ذكر ومإا

الثانية.  جواب ل الولى

ًا دابة الرجل استأجر إذا المستأجر فاختلف بغداد، إلى بكتاب به ليذهب وغلمإ
العبد: دفعت قال بأن العمل إيفاء في يختلفا أن وجهين: إمإا على فهذا والجير
بأن الجر إبقاء في اختلفا أو إليه دفعت المرسل: مإا وقال فلن إلى الكتاب

فإن ذلك الغلم وأنكر إليه المرسل قال: أعطاك أو الجر أعطيتك المرسل قال
ادعى إذا كالبائأع قوله القول يكون ينكر والمرسل العمل إيفاء في اختلفا
الغلم؛ قول فالقول الجر إيفاء في اختلفا وإن ينكر والمشتري المبيع تسليم

إذا كالمشتري قوله، القول فيكون ينكر والغلم الجر إيفاء يدعي المرسل لن
هذا. كذا اليمين، مإع قوله القول كان البائأع وأنكر الثمن إيفاء ادعى
ً يسم ولم رجل مإن دابة تكارى رجل ًا أو بغل فقال فاختلفا بحمار فجاءه حمار

المكاري: بل وقال دراهم بخمسة البغل هذا مإنك استكريت المستكري: إنما
وجهين:  على فهذا دارهم بخمسة الحمار هذا أكريتك

الركوب قبل اختلفا فإن الركوب، بعد أو ) الركوب4آ45( قبل يختلفا إن إمإا
قيام حال عليه المعقود في اختلفا لنهما يتحالفان؛ فإنهما بينة لحدهما وليس

الحمار مإع البغل لن ذلك؛ قلنا وإنما فيتحالفان للفسخ قابل وهو عليه المعقود
اختلفا وإن عليه، المعقود في الختلفا فكان مإختلفة مإنفعتهما فتكون مإختلفان

يدعي المكاري لن المستأجر، قول فالقول بينة لحدهما يتم ولم الركوب بعد
شيء علي يجب ولم الحمار استأجرت ويقول: مإا ينكر وهو الحمار إجارة عليه

ًا أقامإا إذا فأمإا يمينه، مإع قوله القول فيكون بركوبه وقع إن البينة جميع
بينة فالبينة الركوب قبل اختلفا فإن المنفعة، وهي عليه المعقود في الختلفا

لنفسه البغل مإنفعة استحقاق يثبت ببينته المستأجر لن وذلك، المستأجر
بالمدعين أثبته المستأجر فكان لغيره، الحمار مإنفعة استحقاق يثبت والمكاري

عليه المعقود في اختلفا إذا والمشتري كالبائأع وكان بالقبول أولى بينته فكانت
ًا وأقامإا وإن لغيره والبائأع لنفسه يثبت لنه المشتري؛ بينة فالبينة البينة جميع

أولى المكاري بينة فالبينة الركوب بعد اختلفا بأن الجر في بينهما الختلفا وقع
بالقبول.
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فالجارة مإعلومإة مإدينة وسمى فارس إلى الكوفة مإن دابة الرجل تكارى وإذا
فقال النقد في اختلفا فإن مإعلوم والجر مإعلوم، عليه المعقود لن جائأزة؛

المكاري: وقال أنقص، بفارس كان الوجوب لن فارس؛ نقد لمستأجر: أعطيتك
المكان نقد عليه كان أزيد الكوفة ونقد بالكوفة العقد لن كوفة؛ نقد عليك بل ل

تبع الوجوب لن وذلك؛ الوجوب فيه حصل الذي المكان نقد ل العقد فيه الذي
الوجوب كان وإذا لسبابها، تابعة والحكام العقد أحكام مإن حكم لنه للعقد؛

ًا ً العقد كان للعقد تبع إيجاب مإن أولى أصل وإنه العقد مإكان إيجاب فكان أصل
ًا اشتري لو مإا بمنزلة هذا وكان الوجوب، مإكان نقد ستين إلى درهم بألف عبد
مإا نقد ل العقد وقت كان مإا نقد يجب فإنه العقد وقت كان فما النقد تغير ثم

اعتبار فكان العقد بسبب يوجب لنه للعقد تبع المطالبة لن المطالبة وقت كان
تبع وإنه المطالبة وقت مإكان اعتبار مإن أولي أصل وإنه العقد وقت مإكان

هذا. فكذلك
فاركبها دونك الدابة الدابة: هذه رب فقال الحيرة إلى دابة الرجل استأجر وإذا
إلى بها أذهب المستكري: لم فقال اختلفا الحيرة مإن يرجع مإا يقدر كان فلما

عليك ولي الحيرة إلى بها ذهبت بل الدابة: ل صاحب وقال علي أجر فل الحيرة
خروجه، يعلم لم أو الحيرة إلى خروجه يعلم إن وجهين: إمإا على فهذا الجر
لم مإتى لنه المستأجر؛ قول فالقول الحيرة إلى وتوجهه خروجه يعلم لم فإن
إليه أضيف الذي المكان في التسليم في وقع اختلفهما فحاصل خروجه يعلم

إليه العقد أضيف الذي المكان في تسليمها يدعى الدابة صاحب العقد
الحيرة إلى خروجه علم وإن المستأجر، قول القول فيكون ينكر والمستأجر

التسليم ثبت فقد الحيرة إلى خروجه علم مإتى لنه الدابة؛ صاحب قول فالقول
في وقع إنما ذلك بعد اختلفهما حاصل العقد إليه أضيف الذي المكان في

التسليم.  انقطاع

القول فيكون ينكر الدابة وصاحب وجد، بعدمإا التسليم انقطاع يدعي المستأجر
للدار سلم مإا بعد مإنه الدابة غصب أنه ادعى إذا الدار المستأجر وكان قوله،

الدار في يكن لم إذا الدار صاحب قول القول وهناك ينكر الدار وصاحب إليه
هذا. فكذلك المنازعة وقت غاصب
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أن وجهين: إمإا على فهذا الرحى وصاحب المستأجر بين الختلفا وقع إذا

أيام خمسة الرحى: انقطع صاحب قال بأن النقطاع مإدة مإقدار في يختلفا
قال بأن النقطاع أصل في يختلفا أو أيام عشرة المستأجر: انقطع وقال

ينقطع. الرحى: لم صاحب وقال أيام عشرة الماء المستأجر: انقطع
قول فالقول النقطاع على اتفقا بعدمإا النقطاع مإدة مإقدار في اختلفا فإن

ثلثة: لوجوه يمينه مإع المستأجر
مإا بعد التسليم زوال على اتفقا المستأجر مإع الرحى صاحب أن الول: وهو

ًا كان التسليم زوال يوجب الماء انقطاع لن الماء انقطاع على اتفقا حين ثابت
ًا يدعي ذلك بعد الرحى فصاحب بقدره الجر سقط ولهذا بعود مإبتدأ تسليم
يكن لم لو كما قوله، القول فيكون ينكر والمستأجر أيام خمسة بعد الماء

ًا التسليم قوله القول فيكون ينكر والمستأجر التسليم الرحى صاحب ادعى ثابت
هذا. فكذلك



ينكر والمستأجر أجر زيادة المستأجر على يدعي الرحى صاحب والثاني: أن
يمينه. مإع المستأجر قول القول فكان

الماء انقطاع لن باتفاقهما؛ أيام خمسة مإدة في انفسخ العقد والثالث: أن
مإضي بعد الرحى فصاحب بقدره الجر يسقط ولهذا العقد انفساخ يوجب
القول الثلث العبارات فعلى ينكر، والمستأجر العقد عود يدعي أيام خمسة

يمينه.  مإع المستأجر قول

ّكم فإنه النقطاع أصل في اختلفا إذا فأمإا ًا الماء كان إن الحال ُيَح وقت جاري
لن له؛ يشهد الحال ظاهر لن يمينه؛ مإع الرحى صاحب قول فالقول الخصومإة

ًا كان الماء فيما ينقطع لم أنه فالظاهر جاري الخصومإة ووقت البتداء في جاري
ًا فكان الظاهر خلفا ادعى فقد النقطاع ادعى فمن ذلك، بين والخر مإدعي

ًا، ًا الماء كان وإن مإنكر لن المستأجر؛ قول فالقول الخصومإة وقت مإنقطع
مإن مإضى فيما انقطاعه على يدل للحال النقطاع لن للمستأجر؛ يشهد الظاهر

المستأجر. قول القول فيجعل الظاهر حيث
أن وله عذر فهذا الدوارة أو الحجرين أحد فأنكر مإاء رحى الرجل استأجر وإذا

على فهذا اختلفا فإن البيت انكسر إذا وكذلك قبل، مإن ذكرنا لما الجارة يفسخ
يختلفا أو النكسار، على اتفقا مإا بعد النكسار مإدة في يختلفا أن وجهين: إمإا

النقطاع مإدة قدر في اختلفا إذا فيما كالجواب فيه والجواب النكسار أصل في
النقطاع. أصل وفي
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ً غيره مإن رجل تكارى وإذا في اختلفا ثم مإكة إلى الكوفة مإن مإسماة إبل
بعد يخرج بل الجر: ل وقال القعدة ذي لعشرة أحدهما: أخرج فقال الخروج
خمس بعد أخرج يقول مإن بقول يؤخذ فإنه القعدة، ذي مإن يمضين خمس

فيما المعتاد المعروفا إلى أقرب هذا يقوله مإا لن وذلك القعدة ذي مإن يمضين
يمضين عشر بعد يخرجون كانوا أنهم بينهم فيما المعتاد المعروفا لن بينهم؛

في السرعة تعب يلحقهم ول الحج فوات يخافون ل كانوا لنهم القعدة؛ ذي مإن
فيحتاج مإرحلة وعشرين سبعة مإكة إلى الكوفة مإن لن المراحل؛ بطي السير

ًا، وعشرين سبعة إلى وإن الشهر ُكِمّل إن عشرين القعدة ذي مإن بقي وقد يومإ
الحجة ذي عشر مإن ثمانية إلى أو سبعة إلى فيحتاج عشر تسعة تبقى أنقص

فيما للخروج المعروفا الوقت كان وإذا مإحالة، ل بمكة التروية يوم فيكونون
كان يمضين عشر بعد قال: أخرج فمن القعدة، ذي مإن يمضين عشر بعد بينهم

على التقدم يدعي لنه الخر؛ يقوله مإما المعتاد المعروفا إلى أقرب يقول مإا
إذ أولى بقوله الخذ فكان بعشرة، التقدم يدعي والخر بخمسة، المعتاد الوقت

بخلفا وهذا المراحل بطي السرعة تعب ول الحج فوات بقوله الخذ في ليس
بعد أخرج الخر: بل وقال القعدة ذي مإن النصف بعد أحدهما: أخرج قال لو مإا

لن وذلك؛ المعتاد بالوقت ويؤخد مإنهما واحد بقول يؤخذ ل فإنه يمضين، خمس
على المخالفة وفي المعتاد الوقت في المقارنة في مإنهما واحد كل يقوله مإا

والخر بخمسة المعتاد الوقت على التقدم يدعي أحدهما ) لن4ب45( السواء
على أحدهما قول ترجيح يمكن فلم بخمسة المعتاد الوقت عن التأخر يدعي



عشر بعد وذلك المعتاد بالوقت الخذ فوجب للتعارض القولن فتساقط الخر
الخر على أحدهما قول ترجيح أمإكن هناك لن الول؛ الفصل بخلفا يمضين

وقت على اتفقا إذا فأمإا شيء، على يتفقا لم إذا كله وهذا ذكرنا الذي الوجه مإن
ل لنه المعتاد؛ المعروفا خلفا عليه اتفقا مإا كان وإن بذلك، الخذ يجب فإنه

 جاء مإتى للعرفا عبرة

الشرط جاء مإتى بها عبرة ل البياعات في البلد نقد في كما بخلفه، الشرط
هذا. فكذلك بخلفه
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آخر نوع

حجة أحدهما قول يصر لم اثنين بين وقع مإتى التنازع أن النوع هذا في الصل
ظاهر. وهذا الخر على

خصم عنه يكون أن غير مإن وللغائأب الغائأب على بالبينة القضاء والثاني: أن
جائأز. الحاضر بإقرار للغائأب والقضاء يجوز، ل قصدي أو حكمي إمإا حاضر

عن والفساد الهلك ودفع الغائأب مإال لحفظ قامإت مإتى البينة والثالث: لن
إثبات على قامإت لنها يقبل؛ لم شاء وإن قبل شاء إن بالخيار فالقاضي مإاله
عن والهلك الفساد وقع فيه أن إل حاضر خصم عنه ليس وجه مإن الغائأب حق

ًا كان مإن أمإوال ًا نصب والقاضي بنفسه، الحفظ عن عاجز للمسلمين ناظر
الجانب. ذلك إلى مإال شاء وإن الجانب هذا إلى مإال شاء فإن

إلى ذهبا فلما مإسمى، بأجر الكوفة إلى الري مإن دابة استأجرا قال: رجلن
ًا الكوفة إلى فلن مإن أحدهما: اكتريناها فقال القاضي عند اختصما الكوفة ذاهب
ًا ًا مإكة إلى فلن مإن الخر: اكتريناها وقال وجائأي ًا ذاهب لواحد بينة ول وجائأي
ًا بالدابة يقضي القاضي فإن مإنهما أنها أقرا لنهما الغائأب؛ له للمقر مإلك

للغائأب يده في بما اليد صاحب وإقرار أيديهما في والدابة للغائأب مإملوكة
الجارة يدعيان لنهما بالجارة؛ فيها يقضي ول للغائأب به القضاء فّصح صحيح

دعواهما، بمجرد فكيف يجوز، ل بالبينة الغائأب على والقضاء الغائأب على فيها
كل لن يدعي؛ الذي الموضع إلى الذهاب مإن مإنها واحد كل القاضي ويمنع
بحجة ليس المنازعين مإن واحد كل قول أن بينا وقد الخر، ينازع مإنهما واحد
لن عليه؛ اجتمعا ومإا القاضي تركهما شيء على اجتمعا فإن صاحبه، على

إنشاء للقاضي وليس حجة لهما مإنازع ل فيما وقولهما أيديهما في الدابة
يقول:  وهو مإال يده في كرجل عليه، اجتمعا ومإا فيدعهما للغائأب الخصومإة

يتعرض ل فالقاضي أجر، فلن إلي دفعه أو فلن إلي قال: دفع أو فلن لي وهبه
هنا. ها كذا قلنا لما له

يأمإرهما ل فالقاضي بيعها، أو عليها بالنفقة يأمإرهما أن القاضي مإن طلبا فإن
ًا بالبيع والمإر الدابة على بالنفاق المإر له يجوز إنما القاضي لن بذلك؛ نظر

ًا يكون وإنما للغائأب ينفقا لم لو بحيث الدابة في أمإينين كانا إن للغائأب نظر
فلهذا ضامإنين يكونا أن يجوز مإحتمل وهذا ضمان، عليها يكون ل الدابة وهلكت

على البينة مإنهما واحد كل أقام فإن البينة، إقامإة قبل بذلك القاضي يأمإرهما ل
أمإنا لنهما أيديهما؛ في الدابة القاضي وقف البغال وركب الكراء مإن ادعاه مإا



إلى الركوب في مإنهما لواحد القاضي يأذن ول بأمإانتهما رضي الدابة صاحب أن
مإن فيه ولما فيه استويا وقد أحدهما يد إزالة مإن فيه لما يدعي الذي الموضع
رجاء أن يرى مإا على عليه ينفقا أن يأمإرهما ولكن بالبينة الغائأب على الحكم
كونها ثبت لنه بالبيع؛ يأمإرهما بل بالنفقة يأمإرهما ل يرج لم وإن صاحبها قدوم
ًا نصب والقاضي أيديهما، في للغائأب أمإانة هو بما فيأمإرهما للمسلمين ناظر
الثاني: البيع الوجه وفي للغائأب، أنظر الول: النفاق الوجه ففي للغائأب، نظر

النفقة تأتي ربما بالنفاق أمإرهما لو صاحبها قدوم يرجو ل كان إذا لنه أنظر؛
ًا، بالبيع فيأمإرهما الدابة قيمة على وقف القاضي بأمإر الدابة باعا وإذا احتياط

ًا بدلها فيقف أيديهما في الدابة يقف كان لنه أيديهما؛ في الثمن القاضي أيض
القاضي، عند ذلك ويثبت القاضي بأمإر عليها أنفقا قد كانا فإن أيديهما، في

هذا وجوب القاضي عند ثبت لنه ذلك؛ مإقدار الثمن مإن يعطيهما فالقاضي
ًا القدر بنفسه الغائأب كأمإر ولية وله بالنفاق القاضي أمإر لن الغائأب؛ على دين
مإن يعطيهما أن للقاضي وكان حقهما جنس مإن وأنه الغائأب مإال الدابة وثمن
الغائأب. دين مإقدار ذلك
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا أقامإا وإن مإن يقضي أن القاضي مإن وطلبا الكراء أوفيا أنهما على البينة جميع
عند يثبت لم دين هذا لن ذلك؛ القاضي يقبل لم الكراء مإن حقهما بقية الثمن

الغائأب على دين إثبات على البينة؛ أقامإا لنهما البينة مإن أقامإا بما القاضي
بمنزلة. وعدمإها وجودها فصار حكمي، ول قصدي ل حاضر خصم عنه وليس

بقية في ولقي ذلك القاضي قبل الدابة صاحب مإوت على البينة أقامإا فإن
ثقة يدي في ويضعه الثمن مإن بقي مإا مإنهما ويأخذ الجرة مإن عجل فيما حقهما

الميت. ورثة يحضر حتى
ل حيث الجر حياة حال الكراء إيفاء على البينة أقامإا إذا وبينما هذا بين فرق
خصم على قامإت بينتهما الغائأب مإوت بعد أن بينهما والفرق ذلك، القاضي يقبل

للميت الوصي نصب ولية الغائأب مإوت بعد للقاضي فإن القاضي وهو حاضر
بمنزلة فالقاضي الوصي ينصب لم ومإا حاضر وارث ول وصي للميت يكن لم إذا

فضل مإن أعطى مإا فثبت حاضر خصم على البينة فقامإت للميت، الوصي
يمكن لنه الغائأب؛ عن خصم نصب ولية للقاضي فليس وفاته قبل فأمإا الكراء

فصل إعطاء حق في البينة فكانت الجملة في الحي مإع الخصومإة للمدعي
مإنهما الثمن مإن بقي مإا القاضي يأخذ وإنما تقبل فل خصم غير على فإنه الكراء
يثبت ولم للوارث صار المال أن البينة بهذه يثبت لنه العدل؛ يدي في ويضعه
المال كون ثبت هناك لن الحياة؛ حالة بخلفا بأمإانتهما الوارث مإن الرضا

البيع بعد الثمن ول العين القاضي يخرج فل بأمإانتهما رضي أنه ثبت وقد للغائأب
بأمإرهما يتعرض ل أن المسائأل هذه جميع في القاضي أحب وإن أيديهما عن
المال حفظ وفيه وجه مإن الغائأب على قضاء فيه لن ذلك؛ ويبيعه نفقة ول ببيع

ًا، وجه مإن الغائأب على شاء.  أيهما إلى فيميل أيض

ًا الكوفة إلى بغداد مإن دابة اكتريا ولو ًا ذاهب لحدهما بدا الكوفة بلغا فلما وجائأي
ًا ذلك كان بغداد إلى يرجع ل أن السفر ترك قصد لنه الجارة؛ فسخ في عذر



ًا ذلك فيكون النتهاء في بغداد إلى رفعا فإن البتداء في السفر ترك لو كما عذر
فالقاضي بينة يقيما ولم ذلك على وتصادقا الجارة فسخ في القاضي إلى المإر

البينة أقامإا فإن القاضي على بحجة ليس قولهما لن ذلك مإن بشيء يعرض ل
على القضاء مإن ذلك في لما الجارة يفسخ ل فالقاضي ذلك على تصادقهما مإع

الجارة لن النظر؛ سبيل على شريكه مإن النصف ذلك أجر شاء إن لكنه الغائأب
دابة كانت إذا اللقطة في كما ذلك القاضي فيفعله النظر باب مإن الغائأب على
مإقتضى العذر صاحب حق في الولى الجارة انفساخ ذلك يضمن ذلك فعل فإذا

ًا. يثبت ل كان وإن ضرورة الشيء يثبت أن ويجوز يفعله، مإا صحة مإقصود
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بغداد إلى يرجع الذي مإن كلها للدابة يكري القاضي شاء يقول: إن الكتاب وفي

يريد الذي مإن العذر لصاحب كان الذي النصف يكري القاضي أن ومإعناه
أكرى شاء وإن له، كان الذي النصف في الكراء ويقرر بغداد، إلى الرجوع
ًا فتركناها آخر مإن نصفها الول، مإع يفعلن كانا كما الثاني سبيل على أو جميع
هذه في ادعيا مإا على تصادقا إذا أنهما الكتاب هذا روايات بعض في وأشار

مإن النصف ذلك أجر شاء إن إمإا يتعرض القاضي أن بينة يقيما ولم المسألة
كما النظر، سبيل على آخر رجل مإن أو بغداد إلى الرجعة يريد الذي شريكه

على أجمعا إذا أنهما النوع أول مإسألة في وذكر البينة، أقامإا إذا هذا مإثل يفعل
المسألة في وليس لهما، يتعرض ول عليه أجمعا ومإا يتركهما فالقاضي شيء

القياس.  ) جواب4آ46( النوع أول مإسألة في ذكر مإا لكن روايتان

بمنزلة أيديهما في والدابة تصادقهما لن وهذا الستحسان جواب هاهنا ذكر ومإا
إن الستحسان وفي لهما، يتعرض ل أن القياس البينة، أقامإا ولو البينة، إقامإة
فكذا والستحسان القياس على البينة فعل كان وإذا وأفضل، أحسن كان فعل

التصادق. فصل
يودع أن له هل النصف ذلك يكتري مإن يجد لم إذا أنه الكتاب في يذكر لم ثم

شاء إن أنه آخر مإوضع في وذكر بغداد؟ إلى الرجوع يريد الذي مإن النصف ذلك
ًا فيركب بالجارة والنصف بالوديعة يده في النصف فيكون ذلك فعل وينزل يومإ
ًا رجل مإن النصف إجارة حنيفة أبي قول على أمإا قولهما على الطلق وهذا يومإ
البيوع لمكان يجوز ل آخر
ًا قصار إلى دفع مإحمد: رجل عن سماعة ابن فقال بدرهم له ليقصره ثوب

هذا الثوب: ليس دافع وقال أمإرتني كما بدرهم قصرته وقد ثوبك القصار: هذا
الدافع، بقول يضمن ول ثوبه هذا أن القصار قول فالقول هذا غير وثوبي ثوبي،

أمإا للقصار، أجر ول الجر مإن القصار عليه ادعى فيما الثوب دافع قول والقول
يستحق إنما الجر لن للقصار؛ أجر ول المقبوض تعيين في القابض قول القول
هذا الثوب رب قال وإن فيه، اختلفا وقد فيه المأذون المحل في العمل بإقامإة
هذا يأخذ فإنه هذا غير ليقصر إليك دفعت والذي تقصره أن آمإرك ولم ثوبي

ولكنه يأخذه لم والخياطة القطع في هذا كان قال: ولو عليه أجر ول الثوب
في الخيار هذا مإثل يثبت ولم شاء إن الخياط على ويتركه قيمته الخياط يضمن
مإنه يوجد لم والقصار استهلك نوع مإنه وجد الخياط لن القصار؛ فصل

أصلً. الستهلك
ًا قصار إلى دفع رجل عن مإحمد قال: سألت هشام بدرهم له فقصره ثوب

ًا القصار فأعطاه ًا الثوب: ويراه رب وقال ثوبك وقال: هذا ثوب ثوبه عن عوض



ًا للقصار: أخذته الثوب رب يقول أن إل قال: بيعه أو لبسه يسعه قال: ل عوض
هذا ويصير مإبادلة بينهما ينعقد ذلك عند لن القصار: نعم؛ فيقول ثوبي عن

ًا الثوب بالمبادلة. للدافع مإلك
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ًا قال: سألت هشام إليهم دفع إذا بمعناه ومإن القصار عن الله رحمه مإحمد
وكذلك ببينة، إل عليه يصدق ل الدافع على الشيء وذلك ادعى إذا بأجر الشيء
مإحمد قول على مإستقيم الجواب وهذا والغنم البقر رعي في المشترك الجير
أبو وهو أمإانة يد يده أن يرى مإن أمإا ضمان، يد المشترك أجير يد أن يرى ومإن

الموت ادعى إن وكذلك كالمودع الرد في قوله يقول: يقبل الله رحمه حنيفة
ًا، له يحمل أن على تكاراه قال: ولو الرد ادعى إذا كما كان أنه فادعى مإملوك
كالبهائأم. آدم ولد وليس بينة بل صدق مإات
ً أجر رجل مإحمد: في عن سماعة ابن ًا رجل رجل فاستحقها دراهم بعشرة دار

لي يؤجرها أن وأمإرته الجر إلى دفعتها وقال: كنت الدار على له قامإت ببينة
قول فالقول لي، فالجرة وأجرتها مإنه غصبتها الجر: كنت وقال لي فالجرة

النسان أن الظاهر فإن الدار لرب شاهد الظاهر لن الجر؛ ويأخذ الدار رب
مإن ادعى مإا على بينة الجر أقام وإن الغير لذلك الغير مإلك في يتصرفا
والبينات المستحق قول إبطال يريد البينة بهذه لن بينته؛ تقبل لم الغصب
مإن ادعى بما المستحق إقرار على بينة أقام وإن للبطال، ل للثبات شرعت
إنما المستحق حق تبطل ل البينة لنه له؛ الجرة كانت و بينته قبلت الغصب

الجر. حكم عليه ترتب الغصب ثبت إذا ثم بالغصب إقراره يثبت
هشام برواية الدابة في المسألة هذه «المنتقى» عن في الشهيد الحاكم وذكر
الدار. مإسألة في ذكرنا مإا نحو على فيها الجواب وذكر الله، رحمه مإحمد عن
أن أمإرتك الرض رب فقال بسببه أجرها ثم بناء الرض في بنى الجر كان ولو

قيمة على الجر قال: يقسم وأجرتها وبنيتها الجر: غصبتك وقال وتؤاجر تبني
أصاب ومإا الرض لرب فهو الرض أصاب فما البناء وعلى مإبنية غير الرض
يده.  في البناء

رب فقال زرعها أرض يديه في رجل الله: في رحمه مإحمد عن وهشام إبراهيم
وزرعتها المزارع: غصبتها وقال بأمإري، فزرعت تزرع أن الرض: أمإرتك

وهذا؛ بالفضل ويتصدق ونفقته بذره قدر مإنه يأخذ الزارع قول فالقول لنفسي
له يشهد كما فالظاهر البذر ذلك نما والزرع يده في كان ببذر زرعه الزارع لن
فيه. قوله فيقبل نمائأه في له يشهد البذر في

ًا استأجر الفضلي»: فيمن «فتاوى وفي فارغة وبعضها مإزروعة، بعضها ضياع
بخلفا للمؤاجر فالقول اختلفا وإذا المشغولة، دون الفارغة في قال: يجوز

العقد أصل على اتفقا هناك لن الصحة، يدعي لمن القول هناك فإن البيع،
أصلً. العقد ينكر المؤاجر هنا ها أمإا الصحة، وصف في واختلفا
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ّكم أن السغدي: ينبغي علي السلم ركن القاضي: المإام قال إن الحال ُيَح

فللمستأجر. يكن لم وإن للجر فالقول فارغة كانت



ً قصار إلى الكرابيس صاحب الفتاوي: أرسل مإن الدعوى وفي ليسترد رسول
وقال أربعة، إليه القصار: دفعت قال ثلثة هو فإذا به أتى فلما الربع، ثيابه

برئ مإنهما صدقه فأيهما الثياب صاحب قال: يسأل يعده ولم إلي الرسول: دفع
فإن ادعاه مإا لزمإه أبى وإن برئ حلف فإن يحلفه، كذبه وأيهما خصومإته عن

فللقصار القصار، وحلف كذبه وإن الرابع الثوب أجر عليه وجب القصار صدق
الثوب بحصة الجر عن برئ حلف فإن الجر، على اليمين الثوب صاحب على

الرابع. 

وادعاها آخر فجاء سمرقند إلى وذهب دابة، آخر مإن بكر: استأجر أبو قاله
بائأعه؟ على يرجع أن للجر هل عليه واستحق مإستأجر أنه يصدقه ولم لنفسه

الله عبد يد في قال: جاريته فإنه الزيادات مإن الثاني الباب في إليه أشار ل قيل
مإنك غصبها وقد إليك وسلمتها مإنك بعتها الجارية لمحمد: هذه إبراهيم فقال
إنسان استحق ولو مإحمد، مإن الثمن يأخذ أن فلبراهيم مإحمد، وصدقه الله عبد

زعم في لن إبراهيم؛ على يرجع أن لمحمد ليس الله عبد يد مإن بالبينة الجارية
ل والغاصب غاصب الله عبد أن مإحمد وهو والمشتري إبراهيم وهو البائأع

ًا ينتصب فل حقهما في الستحقاق يثبت فلم عليه، الستحقاق إثبات في خصم
ً للدابة المدعي كان فإن عليه، يرجع قال: بأن الدابة يديه في الذي على فعل
ًا هو ينتصب مإني غصبتها مإلكي الدابة هذه ويكون البينة عليه ويسمع خصم

التي الدابة هذه استأجرت أني آجر على ادعى إذا بائأعه على الرجوع حق للجر
اليد صاحب ينتصب هل أنت تستأجرها أن قبل كذا بتاريخ فلن مإن يدك في

ًا هل الجارة على بينة أقام لو حتى عليه؟ الجارة إثبات حق في للمدعي خصم
وجهين: على فهذا بينته؟ تسمع

ً اليد صاحب على المدعي ادعى إن مإن الدار هذه قال: استأجرت بأن فعل
قال: إذا وأمإا بينته، تسمع مإني غصبتها أو حق بغير مإني فأخذتها وقبضتها فلن

ً عليه يدع ولم إليك سلم وقد أنت تستأجر أن قبل فلن مإن استأجرت ل فعل
ًا ينتصب ل المستأجر لن بينته؛ تسمع في ول المطلق الكل إثبات في ل خصم
ل للرد مإوجب فعل دعوى ويشترط عليه، الفعل بدعوى إل عليه الجارة إثبات
المطلق.  الفعل دعوى

ل مإنك أجرها الذي مإن اشتريته مإلكي الدار المدعي: هذه قال لو أنه ترى أل
ًا هو ينتصب الوديعة رجل ادعى إذا الوديعة مإسألة نظير وهو للمدعي خصم
ًا المودع ينتصب ل المودع مإن اشتراها أنه وادعى ادعى إذا مإا بخلفا له خصم
ًا ينتصب المستأجر أن المسألة هذه مإثل في هذا قبل ذكرنا وقد الوراثة خصم

)4ب46( علي الزاهد المإام الشيخ قول على قبله الستئجار يدعي لمن
ينتصب ول تفصيل غير مإن الطواويسي أحمد الزاهد المإام والشيخ البزدوي،

ًا أعلم. تفصيل. والله غير مإن السلم شيخ ذكره مإا على خصم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الدواب استئجار والعشرون: في السادس الفصل
ً رجل مإن الرجل تكارى «الصل»: إذا في الله رحمه مإحمد قال مإسماة إبل
جائأزة. فالجارة مإكة إلى الكوفة مإن أعيانها بغير



أنه المسألة تفسير الله: ليس رحمه خواهرزاده الزاهد المإام الشيخ قال
ً استأجر المعقود لجهالة يجوز؛ ل أعيانها بغير إبل استئجار لن أعيانها؛ بغير إبل

ًا استأجر لو أنه ترى عليه. أل لمكان يجوز ل وإنما يجوز ل بعينه ل للخدمإة عبد
له فيقول الحمل، المكاري يقبل أن المسألة تفسير عليه. وإنما المعقود جهالة

في الحمل عليه المعقود فيكون إبل على بكذا مإكة إلى المستكري: احملني
فساد توجب ل اللة الحمل. وجهالة آلة والبل مإعلوم، وإنه المكاري ذمإة

رحمه الشهيد الصدر ذلك. قال أشبه ومإا والقصار الخياط في كما الجارة،
ذلك وخيار قلنا مإا ذلك وتفسير الكتاب، في ذكر كما بالجواز نفتي الله: ونحن

يجوز. ل كذلك يكن لم لو حتى مإعتاد،
يرجع أن على دارهم بأربعة مإعلوم مإوضع إلى دابة تكارى «الفتاوى»: إذا وفي
لنه الذهاب؛ أجرة درهمان يجب قال أيام، خمسة إلى يرجع فلم يومإه في

الرجوع.[ في مإخالف
ًا استأجر إذا على العارية وفي المجيء، دون الذهاب على فهذا مإكة، إلى بعير

مإؤنة العارية وفي المؤاجر، على الرد مإؤنة الجارة في لن والمجيء؛ الذهاب
المستعير.  على الرد

يحمل أن على واحدة صفقة رجل مإن دابتين تكارى «الصل»: رجل وفي
ًا، عشرين عليهما قال: يقسم مإخاتيم عشرة مإنهما واحد كل على فحمل مإختومإ
أجر لن عليهما؛ حمل مإا إلى ينظر ول مإنهما، دابة كل شك أجر على الجر
ً مإشاة قوم اتكارى وإذا وإبطائأها وسرعتها وقوتها سيرها قدر على الدابة إبل
لن فاسد؛ فهذا مإنهم أعيا مإن أو مإنهم، مإرض مإن عليه يحمل المكاري أن على

مإجهول. الراكب
ًا: ولو في واحد يركب وتفسيرها: أن الجير عينه عليه شرطوا «الصل» أيض

مإعلوم. وإذا الراكب لن جائأز؛ فذلك ينزل، ثم الجر يركب ثم ينزل ثم مإنهم
يجوز ل يجوز. قالوا: إنما ل فهذا الجنازة، إلى أو الجبانة إلى دابة الرجل أجر
كان قريبة. كما والخرى أحديهما: بعيدة جبانتان، مإثلها ل بلدة في الجبانة إلى
إلى يدري ول بعيدة، والخرى قريبة أحدهما جبانتان الله رحمه مإحمد بلد في

تلك مإن حدود أول على الجارة وتقع يجوز واحدة جبانة كانت إذا أمإا أجر أيتهما
إذا يجوز ل إنما الجنازة وفي مإحلة إلى مإحلة مإن دابة استأجر لو كما الجباية

ًا المصلى كان إذا أمإا أجر أيهم إلى يدري ول ثلثة، أو اثنين المصلى كان أو واحد
يجوز. أجر أيهم إلى أنه يعلم أنه إل أكثر
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المعقود لن يجوز ل رجلً، عليها لتلقى أو رجلً، عليها لسبع دابة استأجر وإذا
ًا يصير إنما الدابة في عليه الركوب كان إذا مإعلومإة مإدة ببيان إمإا مإعلومإ

ًا مإنهما. أمإا واحد يوجد ولم مإعلوم، مإكان بتسمية أو المدة، جميع مإستغرق
مإكان أي وفي يسعه مإكان إلى أنه يذكر لم فلنه المكان وأمإا فظاهر، المدة
ل فلهذا المنازعة، في توقعهما جهالة مإجهولً. وهذه عليه المعقود فيبقى يتلقاه
يجوز. 



بدأ مإتى أنه على بعشرة، شهر كل رجل مإن دابة استأجر إذا الجنس هذا ومإن
فهو نواحيها مإن ناحية بالكوفة سمي كان فإن ركبها، حاجة نهار أو ليل مإن به

ًا يسم لم وإن جائأز، عليه المعقود لن مإجهول؛ عليه المعقود لن يجوز؛ ل مإكان
ًا يصير ل الدابة في ًا الركوب يكن لم إذا المدة ببيان مإعلومإ جميع مإستغرق

ًا يصير وإنما المدة ًا استأجر إذا فأمإا المكان، ببيان مإعلومإ بها ليقضي يومإ
ًا، يبين لم وإن جائأز فهو المصر في حوائأجه مإستغرق هاهنا الركوب لن مإكان

ً استأجر لو مإا بمنزلة فهو المدة جميع ًا رجل جائأز. وذلك للخياطة أو للخدمإة يومإ
مإكان إلى تسعه فلن مإع يركب أن على رجل مإن دابة الرجل تكارى وإذا

للرجل بدا ثم النهار، انتصافا إلى الغد مإن فحبسها الجارة، جازت حتى مإعلوم
المعقود استيفاء مإن تمكنه لعدم أجر فل الظهر، عند الدابة فرد يخرج ل أن

حبسها إن الحبس؟ بهذا يضمن وهل العقد، إليه أضيف الذي المكان في عليه
مإن أكثر كان وإن يضمن، ل الرجل ذلك خروج لنتظار الناس يحبس مإا قدر
مإا قدر لكن به، الجر يستوجب ل بحبس يأذن لم المالك لن يضمن؛ ذلك

ًا مإستثنى ذلك فصار إليه يحتاج ذلك لخروج الناس يحبس ورائأه مإا وبقي عرف
القياس. أصل على
أن له كان آخر مإصر إلى أو مإكة إلى ليركبها الكوفة مإن دابة الرجل تكارى وإذا
أن استحسان. والقياس وهذا للحمل أو للركوب استأجرها سواء مإنزله بها يبلغ

الجارة. تنتهي البلدة تلك حدود أول إلى انتهى يقال: كما
أول إلى انتهى فإذا مإنزله، إلى ل الكوفة إلى وقعت الجارة القياس: أن وجه

إلى مإحلة مإن المصر في استأجر لو كما الجارة تنتهي أن وجب الكوفة، حدود
انتهى إذا الجارة تنتهي فإنه إليها، المشروط المحلة في المستأجر ونزل مإحلة،

هاهنا.  كذا مإنزله بها يبلغ ول المحلة، تلك أول

إلى دابة استأجر مإن أن الناس، بين فيما الظاهر العرفا الستحسان: أن وجه
الناس بين فيما العرفا الحمال في وكذلك مإنزله، بها يبلغ إنه قرية أو مإصر
العرفا هذا كالمشروط، والعرفا وحوانيتهم مإنازلهم إلى حمولتهم يبلغون أنهم

المحلة مإن المسافة تكون ربما أنه ذلك في والمعنى المحلة، في مإعدوم
المحلتين بين فيما يكون مإا المضافا المستأجر مإنزل إلى إليها المشروطة

ورد مإا أضعافا الجارة في ويدخل مإوضع إلى دابة الرجل يستأجر أن ويفتح
على الزيادة كانت إذا الناس بين فيما العرفا نقول: هذا أو الجارة، عليه

فترد مإثله، أو فوقه الزيادة كانت إذا فيما عرفا ل أمإا دونه المشروط المكان
القياس. يقتضيه مإا إلى الزيادة هذه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
أن له يكن لم للركوب استأجرها وإذا يركبها، أن فله للحمل دابة استأجر وإذا

على يقع الحمل اسم أن والفرق الجر يستحق ل عليها حمل وإذا عليها، يحمل
ًا فلن حمل يقال الركوب، يقع الحمل اسم كان وإذا ركبه، إذا دابته على فلن

على يقع ل الركوب اسم أمإا الحمل، اسم تحت الركوب دخل الركوب على
فل حمل يقال وإنما عليها، حمل إذا دابته ركب يقال: فلن ل ولهذا الحمل،

الركوب. اسم تحت الحمل يدخل
ً عليها فحمل لحمل، دابة استأجر «البقالي»: إذا وفي أخف. لنه يضمن؛ ل رجل
يطحن كم يسم ولم دراهم، بعشرة شهر كل عليها يطحن دابة استأجر وإذا

يطحن، مإا سمى إذا لنه يطحن؛ مإا سمى إذا جائأزة فالجارة يوم، كل عليها



مإقدار وبيان العمل، مإقدار يبين لم أنه إل مإعلوم، عمل على وقعت فالجارة
تحمل مإا مإقدار عليها يطحن ولن بشرط، ليس العمل جنس بيان بعد العمل
ًا مإثلها يطحن ومإا ويطيق، الدابة استأجرها لو مإا نظير وهو العرفا، فى قدر

شمس ذكره مإا على يجوز فإنه يحمل، مإا مإقدار يبين ولم الحنطة، عليها ليحمل
هاهنا.  كذا تحتمل مإا قدر عليها يحمل أن الله. وله رحمه الحلواني الئأمة

بغداد، مإن رجع إذا الجر يعطيه أن على بغداد إلى رجل مإن دابة تكارى وإذا
مإن الذهاب أجر يأخذ أن للمكاري كان مإنها، يرجع ولم ببغداد المستأجر فمات
ل كان المكاري أن إل بغداد، إلى بالذهاب وجب قد الذهاب أجر لن تركته

ً لذلك ضرب لنه الرجوع؛ قبل بذلك يطالبه بغداد، مإن رجوعه قدر وهو أجل
المؤجلة الديون سائأر في كما بذلك، المطالبة له فكان الجل حل فقد مإات فإذا
أعلم. والله الجل حلول قبل عليه مإن مإات إذا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
والضياع والستعمال بالخلفا الضمان مإسائأل والعشرون: في السابع الفصل
ذلك وغير والتلف

أنواع: على يشتمل الفصل هذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
مإنه نوع
ًا استأجر الصغير»: رجل «الجامإع في الله رحمه مإحمد قال فنزع بسرج، حمار
مإن تذكر فيما عليه. الصل ضمان فل الحمر، مإثل بسرج وأسرجه السرج ذلك

الدابة على الحمل مإن شرطه فيما خالف إذا المستأجر المسألة: أن هذه جنس
ًا الجنس كان إن ينظر أو ) المشروط4آ47( ضرر مإن أقل الثاني وضرر واحد
ًا كان إذا الجنس لن ضمان؛ فل مإثله، ضرر كان أو الضرران، استوى وقد واحد
يكفي ل الصورة، حيث مإن والخلفا الصورة حيث مإن إل الخلفا يوجد لم أقل

الضمان يجب المشروط ضرر مإن أكثر الثاني ضرر كان وإن الضمان، لوجوب
ًا الجنس كان وإن ومإعنى، صورة خالف الزيادة في لنه الزيادة؛ بقدر مإختلف
صورة خلفا هذا لن كثرته؛ ول الضرر قلة فيه يعتبر ول الدابة، كل ضمان يجب

العقد بعد فيه الحال وصار أصلً، العقد تحت يدخل له الجنس هذا لن ومإعنى،
قبله.  كالحال

بكيل حنطة عليها ليحمل دابة استأجر المسائأل: إذا تخريج في الصل هذا بيان
ًا عليها فحمل مإعلوم مإكان إلى مإعلوم المكان، ذلك إلى الكيل ذلك بمثل شعير

أخف يكون الحنطة مإن الكيل ذلك بمثل الشعير لن يضمن؛ ل الدابة وهلكت
قدر بمثل الشعير كان مإعنى. وإن ل صورة خلفا فهذا الحنطة، مإن الدابة على

ً أكثر يكون الحنطة بوزن الشعير لن يضمن؛ بحاله المسألة وباقي الحنطة، كيل
ًا هذا فيكون الحنطة، تأخذ مإما أكثر الدابة ظهر مإن فيأخذ الحنطة، مإن خلف

ومإعنى. صورة
استعار «العارية» إذا كتاب شرح في الله رحمه السرخسي الئأمة شمس وذكر
ًا كذا عليها دابة الشعير مإن الوزن ذلك مإثل عليها فحمل الحنطة، مإن مإن

* في الله * رحمه السلم شيخ قيمتها. وذكر يضمن إنه والرز والسمسم



ًا، يضمن ل شرحه: أنه ضرر مإثل الشعير ضرر لن الصح؛ وهو استحسان
ًا؛ استوائأهما عند الدابة حق في الحنطة ظهر مإن الحمل مإوضع مإن يأخذ لنه وزن

ً فكان الحنطة، تأخذ مإما أكثر الدابة الصدر يفتي كان وبه الذن، تحت داخل
الله.  رحمه الشهيد

أقفزة خمسة عليها فحمل شعير، أقفزة عشرة عليها ليحمل استأجرها ولو
ًا عليها ليحمل دابة استأجر روايتان. وإذا وقيل: فيه قيمتها، ضمن حنطة شعير
الحنطة لن قيمتها؛ ضمن الكيل ذلك بمثل حنطة عليها فحمل مإعلوم، بكيل
أكثر، ضررها فيكون الشعير، مإن الدابة على أثقل يكون الشعير كيل بمثل
ًا فكان هذه بين فرق يضمن ل الشعير وزن بمثل كان وإن ومإعنى صورة خلف

عليها فحمل شعير، أقفزة عشرة عليها ليحمل استأجرها إذا وبينما المسألة،
ًا عشر أحد ًا يضمن حيث شعير، مإن قفيز ًا عشر أحد مإن جزء قيمتها مإن جزء
ًا، عشر أحد حمل على يقوى مإما الدابة كانت إذا عليها حمل إذا وفيما قفيز

عليه المحمول هناك لن قيمتها؛ جميع الشعير. قال: يضمن كيل بمثل حنطة
ًا عشر أحد بنقل الدابة هلكت فإنما المسمى، جنس مإن مإنها وعشرة قفيز

ههنا أمإا المقدار، بذلك فيضمن فيه، بمأذون ليس عشر والحادي فيها مإأذون
بخلفه.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا أو حنطة عليها ليحمل استأجرها وإذا ًا عليها فحمل مإعلوم، بوزن شعير أو لبن
ً ًا، أو رمإل الشعير أو الحنطة لن ضمن؛ الشعير، أو الحنطة وزن بمثل حديد

فيكون واحد، مإكان في يجتمع واللبن والرمإل والحديد الدابة، ظهر على ينبسط
ًا) صورة فيكون الدابة، بظهر أدق ًا عليها حمل إذا وكذلك ومإعنى، (خلف أو تبن

ًا ًا أو حطب ًا، ذلك بمثل قطن ظهر مإن يأخذ والقطن والحطب اللبن لن ضمن وزن
ًا فيكون الدابة، على أشق فيكون الحمل، مإوضع غير مإن الدابة صورة خلف

ومإعنى.
ًا عليها ليحمل استأجر ولو ًا أو تبن ًا أو حطب ً أو قطن ًا أو رمإل ًا أو حديد فحمل لبن

ًا أو حنطة عليها الحنطة ضرر لن يضمن؛ ل الشياء هذه وزن بمثل شعير
ًا الدابة ظهر مإن يأخذان ل لنهما الشياء هذه ضرر دون والشعير غير مإن شيئ

الدابة، على أيسر حمله فيكون ينبسطان، الحمل مإوضع في الحمل مإوضع
ًا فيكون ومإعنى. صورة خلف

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 آخر نوع

أحد عليها فحمل حنطة، مإخاتيم عشرة عليها ليحمل دابة آجر مإن استأجر وإذا
ًا، عشر فعليه المشروط، المكان بلغت بعدمإا ذلك مإن الدابة فعطبت مإختومإ
ً الجر ًا ويضمن كامإل ًا عشر أحد مإن جزء الجر عليه أمإا الدابة، قيمة مإن جزء
ًا يملك ولم وزيادة، عليه المعقود استوفى لنه كامإلً؛ فكان المستأجر، مإن شيئ
ً الجر عليه ًا استأجر لو كما كمل ًا فيها سكن مإا فيها ليسكن دار ًا، أو حداد قصار
قلنا وإنما ههنا، كذا الجر عليه فإن عمله، مإن الدار مإن شيء ينهدم ولم

حنطة، مإخاتيم عشرة حمل عليه المعقود لن وزيادة؛ عليه المعقود استوفى



ًا، عشر أحد حمل حيث وزيادة ذلك استوفى وقد تمنع ل والزيادة مإختومإ
دابة وركب حنطة، مإخاتيم عشرة عليها حمل لو كما عليه المعقود استيفاء

ًا استأجر لو وكما للجر، أخرى ًا فيها فسكن فيها ليسكن دار ًا، أو حداد قصار
ًا يملك ولم ًا ضمن وإن المستأجر، مإن شيئ ًا عشر أحد مإن جزء قيمته، مإن جزء

ًا يصير والمضمون ليس المضمون الجزء لن الضمان؛ بأداء للضامإن مإلك
حنطة مإخاتيم عشرة حمل قدر الدابة هذه مإن عنده المستأجر لن بمستأجر؛

الدابة هذه مإن له المستحق فيصير بالمدة، ل بالحمل عليه المعقود قدر لنه
قدر عليه المستحق المشترك الجير في كما حنطة، مإخاتيم عشرة حمل قدر

مإخاتيم عشرة حمل قدر بالعمل مإقدر عليه المعقود لن العمل؛ مإن يسمي مإا
ًا، حنطة حكم يخالف المستأجر وحكم مإستأجر، غير ذلك على زاد ومإا مإستأجر

كما حدة، على دابة بمنزلة الحكم حيث مإن بعض كل فيجعل المستأجر، غير
ًا، الرهن بعض كان الرهن: إذا باب في في بعض كل يعتبر أمإانة وبعضه مإضمون
حكم يخالف المإانة حكم لن حدة؛ على عبد بمنزلة عليه الجناية حق

هاهنا.  كذا المضمون،

عنده كان كأنه جعل الحكم حيث مإن حدة على دابة بمنزلة بعض كل كان وإذا
المستأجر على حمل وقد مإستأجرة، غير والخرى مإستأجرة، أحدهما دابتان،
ًا، المستأجرة غير وعلى حنطة مإخاتيم عشرة ًا يصير ل وهناك مإختومإ مإن شيئ

ًا المستأجر ًا مإضمون قولنا: الجزء مإعنى فهو ههنا، كذا للمستأجر مإملوك
ًا يضمن وأمإا ذكرنا مإا والتقريب للمستأجر، بمملوك ليس المضمون مإن جزء

ًا عشر أحد مإن العشرة وثقل الثقل بسبب بلغت الدابة لن الدابة قيمة مإن جزء
مإن المسألة قالوا: تأويل فيه مإأذون غير عشر الحادي وثقل فيه، مإأذون ذلك

وجهين:
إذا أمإا الحمل، مإع تسير وكانت زاد، مإا حمل تطيق الدابة كانت أحدهما: إذا

هذا. والثاني: بعد تأتي مإسألة قياس على قيمتها جميع يضمن تطيق، ل كانت
ًا عشر أحد عليها يحمل أن مإخاتيم عشرة عليها حمل إذا أمإا واحدة دفعة مإختومإ

ًا، عليها حمل ثم حنطة حمل إذا بتمامإها، قيمتها يضمن الدابة وعطبت مإختومإ
ًا مإكان في حمل إذا أمإا العشرة، حمل الذي المكان في عشر الحادي ويجب بر
تعالى. الله شاء إن هذا بعد تأتي مإسألة قياس على الزيادة بقدر يضمن
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ًا استأجر إذا وبينما المسألة، هذه بين فرق حنطة، مإخاتيم عشرة به ليطحن ثور

ًا عشر أحد فطحن ًا، بها ليكري استأجرها أو الدابة، وعطبت مإختومإ جريب
ًا فكريت الطحن لن القيمة؛ جميع يضمن فإنه الثور، وهلك جريب، ونصف جريب

ًا يكون ًا. فكلما شيئ طحن في هو ذلك فبعد العقد، انتهى عشرة طحن فشيئ
عليها طحن لو كما قيمتها، جميع فيضمن وجه، كل مإن مإخالف عشر الحادي

ًا فل فيه، مإأذون المجهول وبعض واحدة، دفعة يكون الحمل فأمإا ابتداء قفيز
بقدره.  يضمن

سلمت إن آخر، نفسه مإع وحمل هو فركب ليركبها، دابة استأجر قال: وإذا
ً الجر فعليه الدابة، ًا يملك ولم وزيادة، عليه المعقود استوفى لنه كامإل شيئ



بالضمان، ليست الملك ثبت ولو الدابة، سلمت لما ضمان ل لنه المستأجر؛ مإن
ً الجر فعليه المشروط، المكان بلغا بعدمإا ركوبهما مإن الدابة هلكت فإن كمل

مإن تلفت الدابة لن القيمة؛ نصف ضمن الدابة. وإنما قيمة نصف ويضمن
مإأذون أحدهما وركوب النصف، مإنهما واحد كل بركوب التالف فيكون ركوبهما،

ويكون نفسه، حكم ركوب لكل فيعطي فيه، بمأذون ليس الخر وركوب فيه
الغير. ذلك ضمن شاء وإن المستأجر، ضمن شاء فإن الخيار، ذلك في للمالك

ًا الغير ذلك على يرجع ) ل4ب47( المستأجر ضمن فإن أو كان مإستأجر
ًا، ًا الغير ذلك كان إن المستأجر على رجع الغير ذلك ضمن وإن مإستعير مإستأجر

ًا كان إن أو ذلك يكون أن يستوي الضمان حق في ثم عليه، يرجع ل مإستعير
يحصل ل التلف لن للعدد؛ الركوب باب في العبرة لن أثقل؛ أو أخف الغير

لحركاته الركوب؛ بأمإر هدايته لقلة الدابة، يفسد ركوبه بخف رب لن بالثقل؛
واضطرابه حركاته لقلة الركوب بأمإر هداية يفسدها، ل جسيم ورب واضطرابه،

للعدد. العبرة وثبتت الراكب، في الوزن اعتبار فسقط الدابة على
إذا أمإا اثنين، ركوب تطيق الدابة كانت إذا الدابة قيمة نصف يضمن قالوا: وإنما

هذه، والحالة ركوبهما لن الدابة؛ قيمة جميع يضمن اثنين ركوب تطيق ل كانت
ًا كان إن قيل: مإعنى المستأجر على كان وإنما للمعنى، والعبرة صورة، ركوب

ً الجر ًا الدابة نصف وصار القيمة نصف ضمن وإن كامإل لن بالضمان، له مإلك
لن ركوبه؛ قدر الدابة هذه مإن المستأجر لن بمستأجر، ليس المضمون القدر

ًا الدابة هذه مإن ركوبه قدر فصار بالعمل، مإتعذر عليه المعقود ومإازاد مإستأجر
ذكرنا.  مإا والتقريب مإستأجر، غير ذلك على

ًا إن ثم ًا، القيمة نصف المسألة هذه في أوجب الله رحمه مإحمد وذكر مإطلق
ً فأردفا القادسية إلى دابة استأجر الصغير» فيمن «الجامإع في خلفه، رجل

ًا «الجامإع في الزيادة. وذكر بقدر ضمن الدابة فعطبت مإسالة بعد الصغير» أيض
والظن. الحزر فيها واعتبر بكثير القادسية
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أو أخف الثاني كان سواء النصف، يضمن «القدوري» يقول: المستأجر وفي

ذلك: الله: وحاصل رحمه البزدوي علي السلم فخر الزاهد المإام أثقل. قال
نفسه مإع عليها حمل وإن العدد، يعتبر أشكل فإن والظن، الحزر يعتبر أن

ًا الصغير لن زاد، مإا بحساب ضمن تصريفها ول الدابة، استعمال يمكنه ل صغير
ًا وحمل فحمله المثابة، بهذه كان إذا نفسه مإع عليها حمل سواء. وإن آخر شيئ

ًا مإا ويزن الراكب القاضي تحرر الزيادة بقدر ضمن الدابة وبلغت آخر، شيئ
كم الحمل هذا أن يعرفا مإهارة له مإن إلى ذلك في يرجع أو نفسه مإع حمل
هاهنا. كذا ركوبه، قدر على يزيد

ً نفسه مإع عليها وحمل ركب إذا ثم غير في ركب إذا زاد مإا بقدر يضمن حمل
واحد، مإكان في يجتمعان ل الحمل ثقل مإع الراكب ثقل لن الحمل؛ مإكان
ًا فيبقى ًا البعض في مإوافق فأمإا خالف مإا بحساب فيضمن البعض، في مإخالف

ثقل مإع الراكب ثقل لن القيمة؛ جميع يضمن الحمل مإكان على ركب إذا
المسألة هذه الدابة. فعلى على أدق فيكون واحد، مإكان في يجتمعان الحمل
نقول:

القيمة، جميع يضمن غيره، عاتقه على وحمل فركبها ليركبها، دابة استأجر إذا
تطيق ل كانت إذا أمإا الحمل، مإع عليها يركب أن تطيق الدابة كانت إذا وهذا



كلها. الحوال في الضمان جميع يجب ذلك
إن استأجرها حين عليه كان مإما أكثر الثياب مإن فلبس ليركبها استأجر ولو

الناس يلبسه ل مإا لبس وإن ضمان، فل الناس، يلبسه مإا مإثل ذلك مإن لبس
الجارة تحت داخل الثياب مإن زاد مإا الول الفعل في لن زاد؛ مإا بحساب ضمن
ًا، كالمشروط.  والمعروفا عرف

ً الجارة تحت بداخل ليس الثياب مإن زاد الثاني: مإا الفعل وفي ًا ل أصل ول عرف
ًا، ًا عليها حمل لو كما ذلك، بحساب فيضمن شرط دابة استأجر آخر. وإذا شيئ
غيره ركوب لن الدابة؛ قيمة ضمن غيره، ركب بل بنفسه يركبها فلم ليركبها

الركوب. في يتفاوتون الناس لن العقد تحت بداخل ليس
ًا عليها يحمل دابة غيره مإن الرجل تكارى «الصل»: إذا وفي بأجر إنسان

تطيق بحال الدابة كانت فإن الدابة، فعطبت ثقيلة، امإرأة عليها فحمل مإعلوم،
ًا عليها حمل لنه ضمان؛ ل فإنه حملها، اسم لن العقد؛ في سمى كما إنسان

ًا، الجر وعليه والمرأة الرجل على يقع النسان استأجرها لنه استحسان
ًا ركب فاسدة. فإذا الجارة فوقعت الراكب يتبين ولم للركوب انقلبت إنسان
ًا. وإن جائأزة الجارة ًا، يكون حملها تطيق ل بحال الدابة كانت استحسان ضامإن

ًا عليه حملها كان حملها تطيق ل كانت إذا الدابة لن لم والتلفا حملً، ل إتلف
ًا عليها فحمل ليركبها، دابة استأجر إذا الذن تحت يدخل ًا صبي فعثرت صغير
نفسه يستمسك ل الذي الصبي لن خالف، لنه ضامإن؛ فهو حمله مإن الدابة
وليس حمل، الدابة على الصبي وضع أن فثبت القيمة، نصف ضمن الدابة على

ًا به فصار مإختلفان، جنسان الركوب مإع والحمل إركاب، ًا. غاصب ضامإن
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ًا استأجر وإذا ضامإن فهو الحمر، بمثله يسرج ل بسرج فأسرجه بسرج، حمار
ومإعنى؛ صورة البعض في مإوافق لنه بالجماع، الروايات باتفاق زاد مإا بقدر
في شرط الذي مإن أثقل السرج هذا أن إل العقد، في شرط كما أسرج لنه

فحمل حنطة، مإخاتيم عشرة عليها ليحمل دابة استأجر لو مإا بمنزلة فهو العقد،
ًا. وإن عشر أحد عليها فل مإثله أو الول، مإن أخف الثاني السرج كان مإختومإ

الكافا ذلك تنزع بإكافا، استأجره لو وكذلك مإعنى بمخالف ليس لنه ضمان؛
أثقل هو بإكافا أوكفه وإن ضمان، فل مإثله أو الول، مإن أخف هو بإكافا وأوكفه
ًا استأجر وإذا الزيادة، بقدر ضمن وأسرجه، الكافا فنزع ليركبه، بإكافا حمار

ًا هذا يكن فلم الكافا، مإن الدابة على أخف السرج ولن ضمان فل مإعنى. خلف
ًا استأجر ولو ضامإن فهو وركبه، إكافا السرج مإكان عليه فحمل بسرج حمار

يوسف أبو وقال حنيفة أبي قول الصغير» قالوا: هذا «الجامإع في ذكر هكذا
مإا بقدر ضامإن «الصل» وقال: هو في وذكر زاد، مإا بقدر ضامإن ومإحمد: هو

أبي عند الروايتين بين اختلفا قال: ل مإن مإشايخنا فمن الخلفا، يذكر ولم زاد
يذكر ولم ضامإن هو حنيفة أبي قول الصغير» أن «الجامإع في ذكر فإنه حنيفة،

ًا في ذكر مإا فصار زاد، مإا بقدر أو القيمة جميع ضامإن أنه لما «الصل» تفسير
أبي قول على روايتان المسألة قال: في مإن الصغير». ومإنهم «الجامإع في ذكر

رواية قولهما. وعلى هو زاد، مإا بقدر «الصل» يضمن رواية على حنيفة



هذا بمثل تؤكف الدابة كانت إذا وهذا القيمة، جميع الصغير» يضمن «الجامإع
ً تؤكف ل دابة كانت إذا أمإا الكافا، يضمن الكافا؛ هذا بمثل يؤكف ل أو أصل

ًا. قولهم في القيمة جميع  sجميع

ويقول: رواية الروايتين، بين يوفق الله رحمه مإحمد بكر أبو الفقيه وكان
«الصل» وبرواية والسرج للكافا تصلح دابة على الصغير» مإحمولة «الجامإع
الروايتين بين يوفق لم مإن المشايخ للكافا. ومإن تصلح ل دابة على مإحمولة

ًا. وجه رواية لكل وذكر الوجه، هذا مإن أبي قول «الصل» وهو في ذكر مإا وجه
صورة البعض في مإوافق يسع، فيما المستأجر الله: أن رحمهما ومإحمد يوسف
كل لن واحد؛ جنس والسرج الكافا لن مإعنى؛ البعض في ومإخالف ومإعنى،

أثقل الكافا أن إل الخشب، مإن مإتخذ مإنهما واحد وكل الركوب، آلة مإنهما واحد
ًا عليها حمل لو مإا بمنزلة فكان السرج، مإن المأمإور السرج مإن أثقل آخر سرج
به.

صورة الكل في مإخالف الصح: أنه الصغير» وهو «الجامإع في ذكر مإا وجه
ًا صورة السرج غير الكافا صورة: فلن أمإا ومإعنى؛ مإعنى: وهيئة. وأمإا واسم

ًا فكان الدابة، على السرج مإن أثقل الكافا فلن فيضمن ومإعنى؛ صورة مإخالف
ًا ذلك مإن هلكت إذا الدابة قيمة جميع ليحمل دابة استأجر إذا مإا على قياس
ًا، عليها حنطة. الكيل ذلك بمثل عليها فحمل شعير
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ًا استأجر ولو ًا حمار مإشايخنا: إذا ضامإن. قال فهو وركبه فأسرجه عريان

نحو: إن بسرج، إل إليه الركوب يمكن ل مإوضع إلى مإوضع مإن استأجره
لو وكذلك دللة، يثبت بالسراج الذن لن يضمن؛ ل بلد إلى بلد مإن استأجره
ًا، المصر في يركب ل مإمن والمستأجر المصر، في ليركب استأجره فل عريان

مإمن المستأجر كان وإن دللة حقه في بالسراج ) الذن4أ48( ويثبت ضمان
ًا المصر في يركب ل حقه في بالسراج الذن يثبت لم إذا الضمان فعليه عريان

ًا لهذه ذكر ل زاد مإا بقدر أو القيمة جميع يضمن ضمن إذا ثم دللة ول نص
الصل.  في المسألة

واركب ركبها لو كما زاد مإا بقدر قالوا: يضمن بعضهم فيه المشايخ اختلف وقد
صنع بما لنه الصحيح وهو القيمة جميع قالوا: يضمن وبعضهم غيره، نفسه مإع

ًا يركبها أن أمإره فلنه صورة فأمإا ومإعنى، صورة الكل في مإخالف وقد عريان
ثقل لن بالدابة؛ أضر السرج على الركوب فلن مإعنى وأمإا السرج مإع ركبها

إذا مإا بخلفا الدابة، لظهر أدق فكان واحد مإكان في يجتمعان والسرج الراكب
ركبه الذي المكان في يجتمع لم الخر ثقل لن غيره؛ نفسه مإع وأركب ركب

بنفسه.
مإثلها؛ تلجم دابة كانت إذا عليه؛ ضمان ل وألجمها، لجام بغير دابة أستأجر ولو
إذا ذلك مإن للراكب بد ول السير، عن الدابة لضبط وضع الصل في اللجام لن

ًا فيصير مإثلها، تلجم دابة كانت يصير تلجم ل دابة كانت لو حتى باللجام، مإأذون
ًا فل آخر، بلجام فأبدلها لجام عليها كان ولو لجام، غير مإن الضبط لمإكان ضامإن

شرحه. في القدوري ذكر ضمان. هكذا



فجاوزتها بدرهم، الحيرة إلى دابة آخر مإن استأجر الله: إذا رحمه مإحمد قال
العارية. ضامإن. قال: وكذلك فهو فنفقت الحيرة، إلى ردها ثم القادسية، إلى

الحيرة إلى واستعارها استأجرها إذا الصغير» قيل: هذا «الجامإع في ذكر هكذا
ًا ًا. فأمإا ل ذاهب ًا استعارها أو أستأجرها إذا جايئ ًا ذاهب الحيرة، إلى ردها وإذا وجائأي

«الشروط» و في مإذكور الوجه هذا على التفصيل وهذا عليه ضمان فل ونفقت
الصغير» «الجامإع في أشار الوجهين. وإليه في ضامإن «النوادر». وقيل: هو

ًا، المسألة أطلق حيث إذا المستعير، أو المستأجر أن المسألة ولقت إطلق
فيه، المشايخ اختلف وقد الضمان؟ عن يبرأ هل الوفاق إلى عاد ثم خالف

العارية، كتاب في الله رحمه مإحمد أشار كالمودع. وإليه قالوا: يبرأ بعضهم
الصغير». وهكذا «الجامإع في أشار وإليه المودع، بخلفا يبرأ قالوا: ل وبعضهم

يبرأ المستأجر مإحمد: أن عن سماعة ابن وروى القدوري، في المسالة أطلق
الوفاق. إلى بالعود
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا دابة آخر مإن استأجر سماعة: رجل ابن ذكر مإا وصورة يركبها مإعلومإة، أيامإ
فبقيت اليام، تلك في المصر إلى ردها ثم المصر مإن عليها فخرج المصر، في
المودع. بمنزلة يضمن لم يده في

ًا استعار أو استأجر بينهما: إذا فرق مإن قول وجه ًا: أنه ل ذاهب استعار إذا جائأي
ًا ًا، ذاهب وعقد عاد الحيرة إلى عاد فإذا العقد، يبين لم الحيرة جاوز فإذا وجائأي

بالحفظ مإأمإور مإنهما واحد كل والمستعير والمستأجر تأبى والعارة الجارة
بقي فما بالحفظ، إل المنفعة استيفاء يمكنها ل لنه والعارية؛ الجارة بمقتضى

فصار قائأم، بالحفظ والمإر عاد الوفاق إلى عاد فإذا بالحفظ، المإر يبقى العقد
ً إلى كالرد المأمإور يد إلى الرد فكان المإر يد المأمإور، ويد المالك، أمإر مإمتثل
عن يبرأ أن الوفاق، إلى عاد ثم خالف، إذا المودع في الطريق هو وهذا المإر،

وبعدمإا زمإان، كل فيتناول مإطلق، المودع حق في بالحفظ المإر لن الضمان؛
بعد به المأمإور لتصور بالحفظ؛ المإر يرتفع لم ضمانه في العير دخل خالفه
ً فصار قائأم، بالحفظ والمإر عاد الوفاق إلى عاد فإذا ذلك، مإا والتقريب مإمتثل
مإر.
ًا استعار أو استأجر إذا وأمإا ًا ل ذاهب العقد انتهى الحيرة إلى بها جاوز فإذا جائأي

ًا ثبت مإا بالحفظ المإر انتهى العقد انتهى وإذا نهايته، بمقتضى يثبت إنما نص
عاد الحيرة إلى عاد إذا فأمإا والعارية، الجارة بارتفاع فيرتفع والعارية، الجارة
ً يصير فل بقائأم، ليس بالحفظ والمإر ًا يعود فل المالك، أمإر مإمتثل بخلفا أمإين

ًا ثابت الوديعة في بالحفظ المإر لن المودع؛ كل فيتناول مإطلق وإنه مإقصود
مإر.  بما والتقريب زمإان،

بالحفظ والمستأجر المستعير أمإر مإا المالك أن بينهما سوى مإن قول وجه
ًا ًا الحفظ ولية لهما يثبت وإنما والنتفاع بالستعمال أمإرهما إنما مإقصود تبع

ًا صار الحيرة جاوز فإذا المالك، جهة مإن ثابت بأمإر ل للستعمال للدابة، غاصب
أو المالك على إمإا بالرد إل الضمان عن يبرأ ل والغاصب ضمانه، في ودخلت

ذلك. والصدر هاهنا يوجد ولم المالك، جهة مإن بالحفظ مإأمإور هو مإن على



زمإاننا: كانوا مإشايخ مإن الثاني. وغيره القول إلى يميل الله: كان رحمه الشهيد
الول. القول إلى يميلون

ًا استأجر أو استعار إذا أخرى: أنه «النوادر» رواية في يوسف أبي وعن ذاهب
ًا ًا استعار أو استأجر إذا لنه الضمان؛ عن يبرأ ل وجائأي ًا ذاهب على فالرد وجائأي

الضمان عن فيبرأ المودع، بمنزلة والمستعير المستأجر فيكون المستأجر،
الوفاق. إلى بالعود
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
مإكان إلى دابة استأجر فيمن ومإحمد يوسف أبو «القدوري»: وقال وفي

استأجرها، يكون أن وجحد لنفسه، ادعاها الطريق بعض سار فلما مإعلوم،
قبل نفقت وإن ضمان، فل ركوبه مإن نفقت الجارة: فإن يدعي الدابة وصاحب

فتلفت صاحبها، على ليردها بها فجاء المسافة انقضت ضمن. ولو يركب أن
ًا جعله فقد الضمان، وجب بالركوب، الضمان عنه أسقطا ثم بالجحود، ضامإن
رحمه مإحمد الجر. وعلل يد مإقام قائأمة المستأجر يد تكون أن يقتضي وهذا
ًا بجحوده يكن فلم مإنه، أخذها الدابة لرب ليس فقال: لنه لهذا الله حقه. مإانع

مإنه، مإنعها فبالجحود أخذها لصاحبها هناك لن الوديعة؛ جحد إذا المودع بخلفا
ضمن ركوبها يمكن ل حتى ضعفت أو انكسرت فقال: لو التعليل هذا عقب ثم

فتعلق الصفة، بهذه الدابة كانت إذا واجب الرد لن وعاصه، مإنكسرة، قيمتها
الوديعة.  في كما الضمان بالجحود

على وأجاب المسألة، هذه عين سماعة ابن «المنتقى» برواية في وذكر
وإن ضمنها الركوب قبل هلكت إن الدابة القدوري: أن ذكره الذي التفصيل

ثمة: أل قال الغصب ضمان عن ضمان. ويخرج فل ركوبه مإن وهلكت ركبها
بعشرة الكوفة إلى مإنه أجرها المالك إن ثم دابة، آخر مإن غصب لو أنه ترى

المستأجر بجحود لن ،وهذا ههنا كذا ركبها إذا الضمان عن وبرئ جاز، دراهم
ًا المستأجر وصار المستأجر، حق في العقد انفسخ إن الجارة لم العين غاصب
في قائأم الجارة وعقد المسمى المكان إلى ركبها فإذا الجر، حق في ينفسخ

ًا. والضمان الجر حق في العقد بحكم ركبها فإنما الجر حق جميع
ًا رجل مإن استأجر مإحمد: رجل عن هشام دراهم، بعشرة شهر كل سنة، غلمإ
العبد، استأجر يكون أن المستأجر جحد السنة نصف مإضى فلما العبد، وقبض
العبد. مإات ثم درهم، ألف وقيمته السنة فمضت درهم، ألف جحد يوم وقيمته

السنة. بعد العبد قيمة ويضمن السنة، جميع أجر ويلزمإه له، لزمإة قال: الجارة
يجتمعا، مإحمد: لم قال والضمان؟ الجر اجتمع لمحمد: كيف هشام: قلت قال

والضمان السنة، في العبد لستعماله وجب فقال: الجر ذلك، هشام ففسر
المالك، على العبد رد عليه وجب السنة مإضي بعد لن السنة؛ مإضي بعد وجب
يظهر فكيف الزمإان، واختلف وجوبهما سبب فاختلف الضمان فوجب يرد، ولم

النكار، قبل الجر يلزمإه أن الله: ينبغي رحمه يوسف أبي قول وعلى الجتماع؛
النكار.  بعد الجر عنه ويبطل

ًا استأجر الموضع، ذلك إلى يذهب فلم كذا مإكان إلى ويذهب ليلبسه قميص
الليث أبو الفقيه وقال عليه أجر ول مإخالف بكر: هو أبو مإنزله. قال في ولبسه



فل خير إلى خلفا هذا لن الجر؛ وعليه مإخالف، غير أنه الله: عندي رحمه
ًا، به يصير الحمل دون اللبس بمنفعة مإقابل الجر ولن الجر، يسقط فل ضامإن
ًا ) المكان4ب48( ذكر وإنما المكان ذلك إلى دون الجر حق في لزمإ

ليذهب دابة استأجر لو مإا بخلفا الله: وهذا رحمه الليث أبو المستأجر. قال
ل الدابة في لن مإخالف؛ فهو حوائأجه في المصر في فركبها كذا، مإوضع إلى

دون الوقت بيان إلى يحتاج الثوب وفي المكان، يبين أن إل الجارة تجوز
المصر في والركوب المذكور، المكان على الدابة في الجارة فوقعت المكان،

ًا ليس ًا، فصار خير إلى خلف بخلفه. ههنا أمإا مإخالف
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الكراء مإن وعليه فراسخ سبعة عليها فسار فرسخ، لمسيرة دابة استكرى
أرضى عليه. ولو أجر فل غاصب، هو الفرسخ على زاد وفيما شرط مإا مإقدار

ًا له كان الدابة صاحب بالحساب. الجرة في تقاص لنه الجرة؛ في خير
ًا استأجر المدينة إلى الحنطة فحمل المدينة، إلى حنطة وقر عليه ليحمل حمار
فأخذه الملح، مإن قفيز مإقدار الحمار على فوضع مإنزله، إلى وانصرفا وباعها،
إذن بغير الملح عليه حمل إذا الحمار ضمان فعليه فمات الطريق، في مإرض

ًا صار لنه الحمار؛ صاحب ضمانه. في فدخل بذلك، غاصب
ًا مإنزله إلى مإوضع مإن حنطة عليها ليحمل دابة استأجر فكان الليل، إلى يومإ
ًا الذهاب أراد وإذا مإنزله، إلى الحنطة يحمل الدابة. فعطبت يركبها، كان ثاني

الركوب، بدون للحمل استأجرها لنه يضمن الله: أنه رحمه بكر أبي عن ذكر
ًا فكان في لكن القياس، الله: هو رحمه الليث أبو الركوب. قال في غاصب

له إذن كأنه فصار بذلك الناس بين فيما جرت العادة لن يضمن؛ ل الستحسان
بالقصاء.  يأذن لم وإن الدللة، طريق مإن ذلك في

ًا استأجر ًا عشر اثني عليه ليحمل حمار وله بدرهم، أرضه إلى التراب مإن وقر
ًا عليه يحمل أرضه مإن عاد فكما لبن أرضه في الحمار هلك فإن اللبن، مإن وقر
ولو يجتمعان، ل لنهما الجر؛ دون الحمار قيمة يضمن اللبن مإع الرجوع في

مإن وقر كل في الدرهم، تمام المستأجر فعلى العمل، تم حتى الحمار سلم
إذا المسمى، الجر يجب ثم العمل في يخالف أن ويجوز دانق نصف التراب
مإرت. التي فراسخ وسبعة فرسخ مإسألة في كما العمل ذلك عن الدابة سلمت
ًا يعود ل الوثاق إلى عاد ثم فجاوزه مإعين، مإوضع إلى دابة استأجر وكمن بل أمإين

قيمتها، يضمن المعين، الموضع ذلك طريق في الدابة هلكت لو حتى ضمين، هو
بنفسه هو ليركب دابة استأجر لو وكذا الجر؛ تمام يحسب الدابة سلمت إذا ثم

ًا صار غيره مإعه وأردفا فركب كذا، مإكان إلى الدابة كانت إذا النصف في غاصب
ههنا. كذا الجر تمام يجب الدابة سلمت ولو مإثلهما، تطيق فيما
ًا استأجر ولو وحمل سمى مإا على فزاد حملً، كذا كذا عليه ليحمل حمار

ًا، بالحمار وجاء الحمولة وضع فلما المكان، ذلك إلى الحمولة أن قبل ضاع سليم
الحمار قيمة مإن فيضمن الحمولة، مإن زاد مإا مإقدار إلى ينظر صاحبه، إلى يرده
ًا صار لنه القدر؛ بذلك صار مإا ضمان عن يبرأ فل القدر بذلك الحمار مإن غاصب

ًا حنيفة أبي عن يوسف أبو ورواه يوسف أبي عن بشر بالرد. رواه إل مإنه غاصب
وقران. اختلفا في ذكر كما الله. وهذا رحمه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا استأجر مإن أن ًا القادسية إلى الكوفة مإن حمار ًا ذاهب القادسية، فجاوزته وجائأي



ًا به عاد ثم حنيفة أبي عند الجر مإن سمى مإا نصف فعليه الكوفة، إلى سليم
ًا صار لنه الله؛ رحمهما يوسف وأبي بالرد. وعن إل الضمان عن يبرأ فل غاصب
بيته في فأمإسكها مإصره، إلى مإصر مإن دابة استأجر يوسف: فيمن أبي

والجر ضمان فل أمإورهم، ليتهيئوا يمسك مإا مإقدار أمإسكها فهلكت. قال: إن
عنده.  مإعلومإة وهي الجارة، مإن خرجت ذلك مإن أكثر أمإسكها وإن ثابت،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
آخر نوع
وقال: انظر بيطار، إلى بدابته جاء الله: رجل الليث» رحمه أبي «فتاوى في
بوش، يعني لها: فارة يقال علة إذنها فقال: بجنب فيها فنظر علة، بها فإن فيها

الدابة، وتلفت الدابة صاحب بأمإر ذلك فأخرج بإخراجها، الدابة صاحب فأمإره
ذلك. في مإأذون لنه البيطار؛ على ضمان فل

ثم ففعل بكذا، دراهم عشرة لي لصيرفي: انقد قال «المنتقى»: رجل وفي
ًا فيها الدراهم صاحب وجد ًا، أو زيوف لنه ل الصيرفي؛ على ضمان فل ستوق

ًا، عليه يبطل ًا، وجد مإا بحساب الجر مإن يرد ولكن حق مإسألتنا في إن حتى زائأف
ًا الكل وجد ولو الجر، عشر يرد يد المعقود يوفا لم لنه الجر؛ كل يرد زائأف

القدر.
استعدها وقد عليه، مإمن دراهمه الدراهم له مإن أخذ النسفي»: إذا «فتاوى في

ًا الدراهم بعض خرج ثم الناقد، ًا أو زيوف يرد ولكن الناقد؛ على ضمان فل ستوق
دراهمي، مإن هذا وقال: ليس الدافع أنكر فإن الدافع، على الزيوفا القابض
ً القبض أنكر لو لنه القابض؛ قول فالقول أنكر إذا فكذا قوله، القول كان أصل
العين. هذا عدا فيما القبض

ًا سأل الكاغد وأعطاه ويعجمه، ويعشره وينقطه القرآن جامإع له يكتب أن وراق
ًا، أربعون له وشرط والحبر، في وأخطاء العواشر بعض وترك فكتب درهم
المكتوب أخذ شاء إن بالخيار، فالدافع ورقة كل في ذلك فعل إن قال النقط،

مإثل وضمنه المكتوب ترك شاء وإن أربعين، به يجاوز ل عمله مإثل أجر وأعطاه
ًا، خياط إلى دفع لو مإا نظير وهو وحبره، بياضه وطاق قباء فخاط له ليخيط ثوب

القرطق ويترك ثوبه قيمة يضمنه أن بين المالك يخير له: قرطق، واحد. يقال
المسمى.  الجر به يجاوز ل مإثله أجر ويعطيه القباء يأخذ أن وبين عليه،

وافق مإا حصة وأعطاه أخذ بعضه، في وخالفه بعضه في وافقه الوراق كان وإن
مإوجب على جرى وافق فيما لنه المثل؛ أجر مإن خالفه مإا وحصة المسمى، مإن

ِر لم خالف وفيما المسمى، مإن حصته فاستحق العقد، العقد مإوجب على يج
صباغ إلى دفع ولو المثل؛ أجر فيستحق فاسدة بإجازة عمل فكأنه وجه، كل مإن
ًا وجهين: إن على فهذا عصفر قفيز فصبغة الهاشمي؛ بربع بعصفر ليصبغه ثوب

ً صبغه ثوب قيمة ضمنه شاء إن بالخيار، الثوب فصاحب الهاشمي؛ بربع أول
ًا شاء وإن أجر، ول أبيض شاء وإن المسمى، وأعطاه الهاشمي بربع مإصبوغ

لنه وهذا الثوب، في القفيز أرباع ثلثة زاد ومإا المسمى، وأعطاه الثوب أخذ
ٍد فهو ذلك بعد صبغ فإذا بالشرط، وفى فقد بالربع صبغ حين الصبغ، هذا في مإتع

ًا غصب كأنه فيصير ًا ثوب الرباع، بثلثة ذلك بعد فصبغه بالربع، بعصفر مإصبوغ



لنه فيه؛ القبض يكمل لم أنه إل وجه، مإن المقبوض حكم في الصبغ لن وهذا
ًا يضمنه أن وله أبيض، الثوب يضمنه أن له فكان يده، إلى يصل لم مإصبوغ

لم لنه له؛ أجر ول فيه الصبغ زاد مإا فله بقفيز، ابتداء صبغه كان وإن بعصفر،
ًا غصب كأنه فيصير فيه، المأذون الوجه على العمل يوفا بعصفر. وصبغه ثوب
«القدوري». ذكر هكذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

قيمة يضمنه أن فقال: له بخلفه، الله رحمهما مإحمد عن سماعة ابن وروى
فيه القفيز أرباع ثلثة زاد الجر. ومإا ويغرم الثوب يأخذ أن وله أبيض، ثوبه

ًا ًا. وهذا أو كان مإجتمع ولكن واحدة؛ دفعة الصبغ يتشرب ل الثوب لن مإتفرق
ًا ًا شيئ ًا يكون أن بين الفرق يقع فل فشيئ ًا. وستأتي أو مإجتمع هذه مإتفرق

تعالى.  الله شاء إن المتفرقات فصل في تفريعات زيادة مإع المسألة

ًا، صباغ إلى دفع ولو مإا غير بصبغه فخالف ببقم، أو بزعفران بصبغه وأمإره ثوب
صاحب أمإره كان وقد صبغة، يسبغ لم أنه به يريد الصبغ ذلك مإن أنه إل سمى،
له ويسلم أبيض، ثوبه قيمة ضمنه شاء إن بالخيار، فالمالك يسبغه، أن الثوب

المسمى. به يزاد ل مإثله، أجر وأعطاه الثوب أخذ شاء وإن الثوب،
ًا أمإر «القدوري» إذا «الصل» وفي في خاتمه، فص في اسمه ينقش أن إنسان

مإن المطلوب الغرض عليه فوت لنه الخاتم؛ ضمن غيره، اسم ونقش فغلط
له. كالمستهلك فصار به الختم وهو الخاتم،

ًا له يحمر أن أمإره لو ومإنه الخضرة زاد مإا ) يعطيه4أ49فقال: ( فخضر، بيت
مإن يعطيه ولكن الجر، يستحق فل له، يستأجر لم مإا عمل لنه له؛ أجر ول فيه

البيت. في زاد مإا الصبغ قيمة
الله: في رحمه حنيفة أبي الصغير» عن «الجامإع في الله رحمه مإحمد قال

ًا استأجر رجل أن به يريد ضامإن قال: هو رطبة، فزرعها حنطة، ليزرعها أرض
نهايتها يعرفا ل الرطبة لن وهذا عليه، أجر ول نقصان الرض في يمكن

ًا فصار الزراعة، وجوه سائأر ضرر يخالف وإنه ظاهر، بالرض وضررها فل غاصب
الجر. يجب
ًا: في فيه الله رحمه مإحمد قال ًا، خياط إلى دفع رجل أيض يخيطه أن وأمإره ثوب

ًا شاء إن الخيار الثوب فلصاحب بالخلفا وأقر قباء، فخاطه بدرهم، قميص
مإا مإثل أجر وأعطاه القباء أخذ شاء وإن عليه، القباء وترك ثوبه قيمة ضمنه
عن الحسن «الصل». وروى ههنا. وفي ذكر هكذا المسمى به يجاوز ل عليه
مإشايخنا ثوبه. بعض قيمة ضامإن والخياط الثوب لصاحب خيار ل حنيفة: أنه أبي

يشبه القباء هذا فإن واحد، طاق ذو هو الذي العرطق بالقباء قالوا: أراد
ًا فكان القميص، استعمال يستعملونه الناس بعض فإن القميص، مإن مإوافق

ًا وجه تركه شاء وإن الموافقة، جهة باعتبار به رضي شاء فإن وجه، مإن مإخالف
ًا القباء أطلق الكتاب في أن إل المخالفة جهة باعتبار أن على فيدل إطلق
واحد.  الكل في الحكم

مإا جنس في خالفه لنه وجه؛ كل مإن مإخالف الخياط الحسن: أن روى مإا وجه
جنس مإن ليس والقباء القباء، خاط قد وهو القميص بخياطة أمإره فإنه به، أمإر



ًا فكان القميص، ًا فيكون وجه، كل مإن مإخالف وجه. وحكم كل مإن غاصب
يبقى ول بالضمان يملكه وخاطه غيره، ثوب قطع مإتى أنه وجه كل مإن الغاصب
صبغ فيما الخياط هو: أن الرواية ظاهر هذا. وجه فكذلك الخيار، الثوب لصاحب
مإن القميص خياطة في خالفه لو كما فيتخير وجه، مإن مإخالف وجه، مإن مإوافق

مإن الموافقة إثبات في اختلفت مإشايخنا عبارة أن إل والقصر، الطول حيث
حيث مإن وجه مإن القميص خياطة تشبه القباء خياطة يقول: إن مإن مإنهم وجه

كان ذلك. وإذا عدا فيما القميص خياطة يخالف كان وإن والكمين الدخاريص
ًا كان وجه، مإن ويخالفه وجه، مإن القميص خياطة يوافق ًا وجه مإن مإوافق مإخالف

المسائأل. مإن ذكره تقدم فيما كما فيتخير وجه، مإن
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أمإره الثوب وجه. صاحب مإن والموافقة المخالفة إثبات يقول: في مإن ومإنهم
بخياطة ثوبه في الخيوط أدخل وهذا القميص، بخياطة ثوبه في الخيوط بإدخال
ًا فكان القباء، ًا وجه مإن مإخالف إثبات قلت: يجب إن وجه. والموافقة مإن مإوافق
ًا غصب لو مإا بخلفا وجه مإن والموافقة الذن إثبات يلغو ل حتى الخيار ثوب

ثوبه، في الخيوط إدخال وفي القطع، في مإخالف لنه قباء؛ وخاطه فقطعه
ًا فكان فيه.  نحن مإا بخلفا وجه، كل مإن مإخالف

فيه استعملها الذي الخيوط فإن الخياطة، في مإوافق يقول: إنه مإن ومإنهم
قطع إذا والغاصب القطع، نفس في الخلفا حصل وإنما الذن، تحت داخل
مإن الثوب رب يمنع ل هذا فكذلك أخذه مإن صاحبه يمنع لم يخط ولم الثوب
ًا فكان والخياطة، القطع في مإخالف فإنه الغاصب بخلفا أخذه، كل مإن مإخالف
قولنا: إنه مإعنى فهو أمإره، بغير مإتفرقة صنعة وأحدث الثوب استهلك وقد وجه،

ًا كان وجه. وإذا مإن مإخالف وجه مإن مإوافق ًا وجه مإن مإوافق وجه، مإن مإخالف
أجر ول ثوبه قيمة وضمنه عليه، القباء ترك شاء إن الخيار، الثوب لصاحب كان
وهذا سمى، مإا به يجاوز ول عمله مإثل أجر وأعطاه القباء أخذ شاء وإن له،

العقد لن وجه؛ مإن خالفه مإتى المثل أجر يعطيه يقول: بأنه مإن قول على
ظاهر. وجه مإن بالخلفا يفسد
في ذكر نقول: مإا بالعيب، رضي إذا المسمى يقول: يعطيه مإن قول وعلى

يأخذ أن وله بالعيب يرض ولم القباء وأخذ اختار إذا مإا على مإحمول الكتاب
فأمإا المثل، أجر يعطيه فإنه هذه، الحالة كانت ومإتى بالعيب، يرضى ول القباء

lالمسمى. يعطيه بالعيب رضي إذا
تعالى. الله شاء إن هذا بعد القولين بيان وسيأتي

بقميص، الثوب: أمإرتك رب بهذا. وقال الخياط: أمإرتني فقال اختلفا، وإن
البينة أقامإا وإن جهته، مإن استفيد المإر لن يمينه؛ مإع الثوب رب قول فالقول
وذلك الذن وهو عنه، يبرئأه مإا وادعى الضمان بسبب أقر الخياط، بينة فالبينة

وهو ثابت، هو مإا يثبت الثوب وصاحب بثابت، ليس مإا يثبت ببينته فهو ثابت، غير
ًا له يخيط بأن أمإره أولى. ولو الخياط بينة فكانت الضمان فخاطه قميص
ل القباء مإسألة في الولى العبارة مإرد فعلى الثوب؟ رب يتخير هل سراويلً،

ً القميص يشبه ل السراويل لن يتخير؛ وعلى دخريص ول كم له ليس إذ أصل
الصواب.  إلى أقرب وإنه يتخير والثالثة الثانية العبارة مإرد



ًا رجل إلى دفع فيمن مإحمد عن روي فقد ًا، له ليضرب شيئ ًا، له فضرب طين كوز
مإسألة مإرت السراويل. وقد في فكذا المثل، أجر ويعطيه يأخذه أن له إن

السراويل.
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ً حائأك إلى دفع قال: إذا ًا له لينسجه غزل طوله يكون أن به يريد أربع، في سبع
ًا ًا، وعرضه سبع وجهين: على فهذا فخالف، أربع

حيث مإن والخلفا الصفة، حيث مإن أو القدر، حيث مإن الخلفا يكون أن إمإا
نقصان إلى أو أربع، في ثمان حاك بأن زيادة يكون أن وجهين: إمإا على القدر

ًا حاك بأن ًا: إمإا وجهين على الصفة حيث مإن والخلفا أربع في ست أن أيض
ًا ينسجه أن أمإره بأن الزيادة، حيث مإن يكون ًا فنسجه رقيق حيث مإن أو صفيق

ًا ينسجه أن أمإره، بأن النقصان، ًا، فنسجه صفيق صاحب كلها الفصول وفي رقيق
ً وضمنه النساج على الثوب ترك شاء إن بالخيار، الغزل وإن غزله، مإثل غزل

في مإوافق النساج لن الغزل؛ صاحب خير وإنما الجر، وأعطاه الثوب أخذ شاء
كلها.  الفصول في الصفة في مإخالف العمل أصل

أنه إشكال؛ فل الصفة، في والنقصان الزيادة حيث مإن الخلفا كان إذا أمإا
الزيادة حيث مإن الخلفا كان وإن الصفة، في مإخالف العمل أصل في مإوافق

لو فلنه الدرع، في زاد إن الصفة في مإخالف فكذلك القدر، في والنقصان
استعمل لو فلنه القدر عن نقص وإن به، أمإر مإا بقدر الغزل جميع استعمل

الذرع في النقصان أرق. وبسبب الثوب يحصل كان به أمإر مإا جميع في الغزل
قولنا: إنه فصح الثياب، في مإقصودة والرقة والصفاقة أصفق، الثوب يحصل
مإال شاء إن الثوب صاحب فيتخير الصفة، في مإخالف العمل أصل في مإوافق

ً وجعله الخلفا، إلى شاء وإن غزله، وضمنه عليه، الثوب وترك عقد لغير عامإل
الله: أنه رحمه مإحمد يذكر الجر. ولم وأعطاه الثوب وأخذ الوفاق إلى مإال

يعطيه بعضهم: بأنه المشايخ: قال اختلف المثل. وقد أجر أم المسمى يعطيه
كان وإن أكثر، مإثله أجر كان إن سمي مإا به يجاوز ل حال كل على المثل أجر
الثوب أخذ إذا المسمى بعضهم: يعطيه ذلك. وقال يعطيه المسمى مإثل أو أقل

ل المثل أجر يعطيه فإنه بالعيب، يرض ولم الثوب أخذ وإذا بالعيب، ورضي
رحمهما سلمة بن ومإحمد العمش، بكر أبو ذهب هذا سمى. وإلى مإا به يجاوز
الله. 

مإن مإوافق وجه مإن مإخالف الحائأك المثل: أن أجر يعطيه بأنه قال مإن وجه
الغائأب في والصفة مإخالف، الصفة وباعتبار مإوافق، العمل أصل باعتبار وجه،

ًا كان ولو يعرفا، بالصفة الغائأب لن مإعتبرة؛ كان بأن وجه، كل مإن مإخالف
ًا العمل كان الصفة في ل الجنس في الخلفا ًا كان ولو العقد، عن مإتعري مإوافق

ًا، الصفة أو العمل أهل حق في وجه كل مإن ًا العمل كان جميع العقد بجهة واقع
ًا كان فإذا وجه، كل مإن ًا وجه مإن مإخالف مإن قائأم العقد فكان وجه، مإن مإوافق

ًا كان إذا والعقد وجه، مإن فائأت وجه فإنه وجه، مإن قائأم غير وجه مإن قائأم
ًا يجعل ًا عقد العوضين أحد هلك ) المقايضة: إذا4ب49( بيع في قال كما فاسد
مإن مإنفسخ وجه، مإن قائأم القائأم على البيع لن يفسد البيع فإن القبض، قبل



ًا العقد كان لما هنا فلذلك مإوضعه، في عرفا مإا على بفساده فحكم وجه قائأم
الجارة في والمستحق الجارة بفساد يحكم وجه مإن قائأم غير وجه مإن

وجب المسمى. وإذا به يجاوز ول المسمى، عن ينقص ل المثل أجر الفاسدة
القدر، في الزيادة حيث مإن الخلفا كان فإن القائأل، هذا قول على المثل أجر
مإثل أجر ل أربعة، في أذرع سبعة وهو به المأمإور العمل مإثل أجر يعتبر فإنه

عقد، بغير حصل السبع على الزيادة لن أربعة؛ في أذرع ثمانية به المأتي العمل
في كما المسمى به يجاوز ل ولكن الزيادة، ذلك بسبب أجر زيادة يجب فل

الفاسدة. الجارات سائأر
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عمل مإا مإثل أجر يعطيه فإنه القدر في النقصان حيث مإن الخلفا كان وإن
ًا العمل ببعض أتى لنه سقط قد المسمى بعض لن المسمى؛ مإن بحصته مإقدر

بعض ويبقى المسمى، مإن يعمل لم مإا حصته فتسقط بالبعض يأت ولم
حصة مإثل أو أقل كان فإن عمل، فيما عمله مإثل أجر إلى وينظر المسمى،

مإن حصته بقدر يعطيه زيادة كان وإن ذلك، يعطيه فإنه المسمى مإن الباقي،
حيث مإن كان إن الصفة، حيث مإن الخلفا كان وإن به، يجاوز ول المسمى،

لن الزيادة؛ تعتبر ول به، المأمإور العمل بقدر عمله مإثل أجر يعطيه فإنه الزيادة
كان وإن ذلك، يعطيه المسمى مإثل ذلك كان فإن عقد، بغير حصلت الزيادة

المسمى.  به يجاوز ل ذلك مإن أكثر

ًا عمله مإثل أجر يعطيه النقصان: فإنه حيث مإن كان وإن المسمى، بجميع مإقدر
ينقص المثل أجر بقدر فإنه القدر، حيث مإن النقصان كان إذا مإا بخلفا ينقص ل

بعض سقط فقد القدر حيث مإن حصل مإتى النقصان لن وذلك المسمى،
مإن النقصان كان إذا فأمإا الباقي، المثل أجر فيعتبر البعض، وبقي المسمى

مإن للوصافا حصة ل لنه المسمى؛ مإن شيء يسقط ل فإنه الصفة، حيث
مإثله، كان إن به المثل أجر فيعتبر حاله، على المسمى جميع فيكون المسمى

بأنه قال مإن وأمإا المسمى، به يجاوز ل أكثر كان وإن ذلك يعطيه فإنه أقل، أو
ًا، الثوب بأخذ رضي مإتى المسمى يعطيه وأخذ بالعيب يرضى لم وإن مإعيب
الولون: إن قاله كما المإر أن إلى ذلك في ذهب المثل، أجر يعطيه فإنه الثوب

ًا العقد فيكون وجه، مإن مإوافق وجه مإن مإخالف هذا بقائأم وليس وجه مإن قائأم
العمل تعذر مإتى العقد بفساد يحكم إنما الموضع هذا مإثل في أنه إل وجه، مإن

ًا فجعلناه المقايضة، بيع مإسألة في الحالين. كما في بهما ًا بيع ً فاسد عمل
يجعل ل فإنه الحالين، في بهما العمل أمإكن إذا قلتم الذي الوجه مإن بالمإرين

ًا العقد أخذ اختار مإتى الوفاق، يعتبر بأن الحالين في العمل أمإكننا وقد فاسد
ًا العقد ويعتبر بالعيب، ورضي الثوب المسمى، ويعطيه الحالة هذه في جائأز
المثل؛ أجر عليه ويوجب بالعيب يرض ولم الثوب أخذ اختار مإتى الخلفا ويعتبر

لن الثوب؛ عن الغزل صاحب مإلك زوال يوجب مإا العامإل مإن يوجد لم لنه
ًا فيه أن إل الغزل، صاحب بإذن جعل العمل أصل بالعيب، يرضى ل أن وله عيب

فيعطيه عمله، مإثل أجر يعطيه بأن إل المعيب في الغزل صاحب على تتوفر ول
ً عمله مإثل أجر العيب اعتبار سقط بالعيب رضي مإتى ولنه بالخلفا، عمل



ًا، النقصان. في إل المسمى فلزمإه به بالمأمإور أتى كأنه صار أو حكم
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ًا فكان اعتباره، يسقط لم بالعيب يرض لم وإذا ًا وجه مإن مإوافق مإن مإخالف
إن المسمى، اعتبار وجب القائأل: إذا هذا قول على ثم المثل، أجر فوجب وجه،
يجب ول غير، ل المسمى يجب زيادة إلى كان إن القدر حيث مإن الخلفا كان

نقص مإا لكنه المسمى عن ينقص نقصان إلى كان وإن شيء، الزيادة بسبب
المسمى يجب زيادة إلى كان إن الوصف حيث مإن الخلفا كان وإن العمل، مإن
إذا المسمى، جميع يجب نقصان إلى كان وإن شيء، الزيادة بسبب يجب ول

الوصافا. يقابل ل وللجر وصف الفائأت
ًا، خياط إلى دفع قال: وإذا ًا كفاني فإن الثوب، هذا إلى وقال: انظر ثوب قميص
يكفيك، ل قطعه: إنه مإا بعد وقال قطعه، ثم فقال: نعم، بدرهم وخيطه فاقطعه
صاحب إذن بغير حصل القطع لن كذلك كان وإنما الثوب، قيمة ضامإن فالخياط
وحرفا الشرط ذكر لنه الكفاية؛ بشرط مإعلق بالقطع الذن لن الثوب،

حصل قولنا: القطع مإعنى فهو الشرط، قبل عدم بالشرط والمعلق التعليق،
أيكفيني الثوب هذا إلى للخياط: انظر قال كان الثوب. ولو صاحب إذن بغير

ًا، ًا، يكفيه ل هو فقطعه. فإذا له: اقطعه، فقال: نعم. فقال قميص ل قميص
مإطلق ههنا بالقطع الذن لن المالك؛ بإذن حصل ههنا القطع لن عليه؛ ضمان

ً الذن فبقي التعليق، حرفا يذكر لم لنه فيه؛ تعليق ل الكلم، أول عن مإفصول
الحال. في الطلق يقع طالق أنت الدار دخلت لمإرأته: إن قال مإن أن ترى أل

قال: قلنا. ولو بما إل افترقا الدخول. ومإا بعد إل يقع ل طالق قال: فأنت ولو
ًا. فقال: نعم. فقال أيكفيني الثوب هذا إلى انظر الثوب: صاحب قميص

ًا قال: اقطعه أو فاقطعه، في المسألة لهذه ذكر ل يكفيه، ل إذا قطعه فلما إذ
الكتب. 

قوله: في أمإا قال: يضمن أنه الله رحمه البلخي بكر أبي الفقيه عن وحكي
ًا اقطعه ًا يذكر وإنما الكلم به يبتدأ ل مإما فلنه إذ ًا فاقتضى للشرط جواب شرط
ًا فاقطعه يكفيني كان قال: إن كأنه وصار حرفا لن قوله: فاقطعه في وأمإا إذ
ًا، فاقتضى للتعليق الفاء ًا فاقطعه يكفيني كان قال: إن كأنه وصار شرط وأمإا إذ
ًا، فاقتضى للتغليف الفاء حرفا لن قوله: فاقطعه في إن قال كأنه وصار شرط
ًا يكفيني كان في الله رحمه حنيفة أبي عن روي مإا هذا ونظير فاقطعه، قميص
فقال درهم بألف العبد هذا مإنك لخر: بعت قال فيمن الصول رواية غير

ً كان حر، المشتري: فهو ًا قبول يكن لم حر قال: هو ولو القبول بعد وإعتاق
ً ًا قبول ً يكن لم حر قال: هو ولو بل القبول بعد وإعتاق ًا قبول القبول بعد وإعتاق

ًا كان بل اليجاب حكم عن إخبار حر فهو قوله لن وذلك القبول، قبل إعتاق
ًا كان فانكسر. وإذا يقال: كسرته حر. كما فهو فقال: حررته حكم عن إخبار

ًا، اقتضى اليجاب، ًا، كالثابت اقتضاء والثابت إيجاب البائأع: قول بعد قال كأنه نص
فاقتصى صحته، شرط القبول لن قبولً؛ يضمن قال: حررت حررت. ولو بعت
ً درهم. فقال: أعتقت اللف على عني عبدك لخر: أعتق قال كمن ليصح قبول

ًا؛ اقتضى حكم عن بإخبار ليس حر، هذا. وقوله: هو فكذا صحته شرط لنه بيع



حر. كما هو يقال: حررته العبارة. ل بهذه اليجاب حكم عن يعر ل فإنه اليجاب،
ًا يكن لم انكسر. وإذا يقال: كسرته ل ًا، يقتض لم اليجاب حكم عن إخبار إيجاب

ًا فبقى ًا. وليس الحرية عن إخبار الحرية عن الخبار صحة ضرورة مإن مإطلق
فكذلك القبول، اليجاب صحة ضرورة مإن فأمإا قبول غير مإن يصح لنه القبول؛

الفضلي». «فتاوى في هذا
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا استأجر الحمار، خشبة ليرفع المنزل ودخل مإنزله، باب على وتركه حمار
ذلك يكون أن إل ضمن، بصره عن الحمار غاب الحمار. قال: إن يجد ولم فخرج

ًا الذهاب مإن القدر هذا يعد ل مإوضع في غير سكة في يكون أن مإثل، تضييع
الفتاوى: إذا بعض في ضمان. ورأيت ل فحينئذ القرى بعض في يكون أو نافذة،

ضامإن فهو الحمار، يجد ولم داره ودخل داره، باب على المستأجر الحمار ربط
بحمل فاشتغل حماران للمستأجر كان فعل. وإذا غير مإن بصره عن غاب إن

ضامإن. فهو بصره عن غاب إن الخر، فضاع أحدهما
ًا استأجر «الصل» إذا فتاوي وفي يطلبه ولم فتركه الطريق، في فضل حمار
له حافظ وهو به، يشعر ل حيث مإن الحمار ذهب ) إن4أ50قال: ( ضاع، حتى
ًا وكان يطلب، لم لو عليه. وكذلك ضمان فل به، يظفر ولم فطلبه علم فإذا آيس
لن ضمان؛ ل مإنه ذهب الذي الموضع حوالي في بالقرب طلب لو وجوده، مإن

به يريد ضامإن فهو يمنعه، ولم يراه وهو ذهب وإن الحفظ، المإين مإن المطلوب
ًا. وعلى فيصير الحفظ في قصر فقد يمنعه، لم لنه بصره؛ عن غاب إذا ضامإن

بشراء واشتغل الحمار وترك الخباز، إلى بالحمار جاء إذا الحمار مإستأجر هذا
فل بصره عن يغب لم وإن ضامإن، فهو بصره عن غاب إن الحمار، فضاع الخبز

ضمان.
ًا استأجر الفضلي»: إذا «فتاوى وفي نافذة، سكة في رأى على وربطه حمار

فإن الحمار، فسرق أجرائأه مإن ول المستأجر، عيال مإن ليسوا نيام قوم وهناك
كان عليه. وإن الواجب الحفظ لتركه ضمن يستحفظهم لم المستأجر كان

عقد في نفسه ركوب اشترط يكن ولم حفظه وقبلوا بعضهم أو استحفظهم
ل فيه الدواب يحفظ مإن لزم إن الموضع ذلك مإثل في الغلب وكان الجارة،

الموضع كان الحفظ. وإن تارك ول بمضيع ليس لنه يضمن لم لها، إضاعة يكون
ًا لم ضامإن. يعنى: إذا فهو لها إضاعة يكون الدواب، يحفظ مإن يلزم مإوضع

قبل الذي على فالضمان حفظه، وقبلوا استحفظهم إذا فأمإا يستحفظهم،
المضيع.  هو الحفظ قبل الذي لن المستأجر؛ على ل الحفظ

نفسه ركوب اشترط إذا أمإا نفسه ركوب المستأجر يشترط لم إذا كله هذا
أجنبي، مإن يودعها أن له ليس نفسه ركوب شرط إذا لنه حال كل على ضمن

والجارة، العارة له ليس غيره. ومإن مإن يؤجرها أو يعيرها أن له ليس لنه
نفسه ركوب يشترط لم فإذا ائأتمان نوع والجارة العارة لن اليداع؛ له ليس
يودع. أن فله ويؤاجر يعير أن له لن يودع؛ أن فله

ًا استأجر الجنس: رجل هذا ومإن فهلكت الدابة ليحفظ رجلً؛ واستأجر حمار
لم يضمن. وإن بنفسه ليركب استأجرها المستأجر كان إن الجير، يد في الدابة



ذكرنا. مإا ضمان. والمعنى فل الراكب يسم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا وفيه ًا استأجر أيض طريق في وساقه فحمل المدينة، إلى عليها ليحمل حمار

قبله الحمار فذهب غيره، مإع حديث أو غائأط أو بول لحاجة تخلف ثم المدينة،
عنه توارى ضمان. وإن فل عنه يتوار ولم الحمار عنه يتعمد لم فإن وعطب،

مإضيع. لنه ضامإن فهو
فذهب الفجر وصلى الحمار أوقف إذا الحمار «الصل» مإستأجر فتاوى وفي

ترك لنه ضمن؛ الصلة يقطع فلم يذهب أو ينتهب رأه فإن وانتهت، الحمار
الصلة. قطع يبيح فواته خوفا لن عليه؛ القدرة مإع الواجب الحفظ

ًا وفيه ً أمإر مإن عن بكر أبو وسئل أيض ًا له يستكري أن رجل إلى ويذهب حمار
ًا، وأدخله ذلك المأمإور ففعل الجرة، المإر يوفر أن على كذا، مإكان فهجم رباط
الرباط كان قال: فإن الحمار على واستولوا الرباط، ذلك في اللصوص عليه
كان إن الجر وعليه ضمان فل عليه، المستأجر يمر كان الذي الطريق على
يخالف. لم لنه استعماله؛ مإن فرغ
ً استأجر رجل ًا إليه ودفع رجل ًا له ويشتري كذا، بلد إلى ليذهب حمار شيئ

في الحمر أصحاب بعض فذهب القافلة، حمر السلطان وأخذ المأمإور فذهب
ًا. قال: إن يذهب لم الجير وهذا البعض، يذهب ولم الحمر، طلب الذي كان أيض
يلم ول يجد، لم مإن ومإنهم دابته، وجد مإن مإنهم الدواب طلب في ذهبوا بقي
الشدة مإن ذهب مإن لزم مإا بسبب الذهاب ترك في يذهب لم مإن على

ضمان.  فل والمشقة

ًا «فتاوى وفي ًا آخر مإن استأجر رجل الفضلي» أيض مإوضع إلى به ليذهب حمار
وأخذه فذهب الخبر، ذلك إلى يلتفت فلم لصوص، الطريق في أن فأخبر مإعلوم

الناس كان الله: إن رحمه بكر أبو الفقيه بالحمار. قال وذهبوا اللصوص
فهو ضمان،وإل فل وأمإوالهم بدوابهم الخبر هذا مإع الطريق ذلك يسلكون
مإضيع. الثاني الفصل وفي بمضيع، ليس الول الفصل في لنه ضامإن؛

ً حماره مإنهم واحد كل أجر جماعة عن الله رحمه جعفر أبو الفقيه سئل رجل
ً وأمإروا له فقال مإعه، فذهب يعرفه ل فإنه الدواب، يتعاهد مإعه يذهب رجل

فذهب الجوالق، وأحمل واحد، بحمار أنا أذهب حتى هاهنا المستأجر: قف
يد في مإا بتعاهد أمإروه لنهم المتعاهد؛ على ضمان فل عليه، يقدر فلم بالحمار

العهدة. يلزمإه فل المستأجر، وهو الغير
ً «فتاوي في الجنس هذا ومإن إلى القرية مإن دابة استكرى النسفي»: رجل

ً الدابة صاحب فبعث المصر، في المبعوث فاشتغل المستكري، مإع رجل
على ضمان فل يده، مإن الحمار وضاع وحده المستكري وذهب بأمإر الطريق
إنما الدابة ضيع مإا ولنه إليه؛ الدابة سلم مإا الدابة صاحب لن المبعوث؛ الرجل
الضمان. يوجب ل وإنه الدابة، صاحب أمإين هو الذي المستكري يد في تركها
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا رجل الفضلي»: أكترى «فتاوي وفي فبقي بخارى إلى كسرى بلدة مإن حمار

ً المستكري فأمإر ببخارى الحمار وصاحب الطريق في الحمار ينفق أن رجل
ًا يوم كل علفه في الحمار على ًا، مإقدار يقبض أن إلى أجرته وقاطعه مإعلومإ

ًا الحمار الجير فأمإسك حماره، الحمار صاحب ثم علفه، في عليه وأنفق أيامإ
الضمان، وحكم النفقة، حكمان: حكم المسألة ففي الجير، يد في الدابة هلكت



المستكري كان فإن الضمان حكم وأمإا قبل، مإن مإر النفقة: فقد حكم أمإا
يودع أن له فليس لركوبه اكتراه إذا لنه الحمار؛ قيمة ضامإن فهو لركوبه اكتراه

ضمان فل الراكب يسم ولم للركوب اكتراه كان هذا. وإن قبل مإر مإا على
الصورة.  هذه في يودع أن له لن عليه؛

ًا: وإذا وفيه به فذهب ولده، إلى به ليذهب رجل إلى فرسه الرجل دفع أيض
مإن رجل فجاء لوجهه، ومإضى رباط، في الفرس سيب إنه ثم مإرحلة، وسار
فضمان الطريق، في الفرس فهلك بالفرس المإير فذهب القرية، تلك أهل

مإستأجر وأمإا بتسيبه، ضامإن الول أن شك قال: ل يجب؟ مإن على الفرس
عليه؛ ضمان فل الفرس يأخذ لم كان إن مإنزله، إلى بالفرس ذهب الذي الجير

أنه أشهد فإن الجير، إلى دفعه ثم أخذه وإن الفرس، على يده تثبت لم لنه
ًا؛ ضمان ل عياله في مإن الجير وكان صاحبه، على ليرده أخذ إنما لن أيض

ًا، يصير بالشهاد الملتقط عياله، في مإن إلى المإانة يدفع أن والمإين أمإين
ضمن؛ عياله في يكن لم الجير لكن أشهد، أو الشهاد ترك بيده. وإن ويحفظه

ًا صار لنه ًا صار إشهادو غير مإن بالخذ غاصب في ليس مإن إلى بالدفع ضامإن
بغير الغير مإال على يده أثبت لنه حال؛ كل على ضامإن فهو الجير وأمإا عياله،
ذكره. هكذا الجنسية، وجه على ل إذنه،
أخذه أنه على أشهد المستأجر كان إذا مإشكل الجير، حق في الجواب وهذا

ذلك في الفرس سلم المستأجر. وإن عيال في والجير المالك، على ليرده
ل الجير ضمن الضمان. وإذا عن يبرأ ل الفرس، صاحب أخ ابن إلى الرباط

بما يرجعان فإنهما والمستأجر، المودع بخلفا المستأجر على ضمن بما يرجع
العين. لصاحب العين يمسكان لنهما والمؤاجر؛ المودع على ضمنا

الجرة عليه يستحق العين صاحب فلن المستأجر وأمإا فظاهر، المودع أمإا
المنفعة، مإن خير والعين المنفعة يستحق والمستأجر عين، وإنها المإساك بهذه
مإن لحقهما بما فيرجعان العين، إمإساك في العين لصاحب عامإلين فكانا

بهذا لنه لنفسه؛ العين يمسك فإنما الجير فأمإا العين، صاحب على الضمان
المإساك هذا في فكان نفسه، مإنفعة بمقابلة الغير على الجر يستحق المإساك

ً غيره. على الغرم مإن لحقه بما يرجع فل لنفسه، عامإل
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا استأجر الليث»: رجل أبي «فتاوى وفي فأخذ خربة، مإن التراب لينقل حمار
المستأجر مإعالجة مإن انهدمإت فإن الحمار، وهلك الخربة فانهدمإت النقل، في

مإعالجة غير مإن انهدمإت وإن بصنعه، تلف الحمار لن الحمار؛ قيمة ضمن
) لم4ب50( لنه ضمان؛ فل به المستأجر يعلم ولم فيها لرخاوة بل المستأجر

حفظه. في قصر ول بصنعه يتلف
ًا وفيه ًا اكترى أيض فبلغ نهر، فيها سكة في فدخل الشوك، عليه ليحمل حمار

ًا ًا، مإوضع فاشتغل الحمل، مإع النهر في الحمار فوقع الحمار فضرب ضيق
ذلك مإثل فيه يسع ل بحال المكان كان إن الحمار، فهلك الحبل بقطع المستأجر

ذلك في يسع الحمار كان وإن للتلف، الحمار عرض لنه ضامإن؛ فهو الحمار
ًا يصير بضربه الحمار وثب حتى الضرب في عنف إن الحمل، مإع الموضع ضامإن



ًا، بمباشرة ل يتلفه لم لنه عليه؛ ضمان فل ضربه مإن ل وقع وإن ذكرنا، لما أيض
ًا. ول تسيب

ًا وفيه ًا استأجر أيض عليه ينقل وكان الكرم، مإن الحطب عليه لينقل حمار
وهلك، النهر في ووقع حائأط على الحمار فعدم مإثله، يوقر كما ويوقره الحطب

الحمار ذلك مإثل الناس يسوق مإا مإثل ساق بل السوق في عليه يعنف لم إن
فهو بخلفه كان وإن بفعله، تلف مإا لنه ضمان؛ فل الطريق، ذلك مإثل في

ضامإن.
ًا استأجر رجل فأصابه بردعته فسرقت وتركه، كرمإه في رحله مإا وقبضه حمار

ًا الكرم كان إن المرض، ذلك مإن فمات صاحبه على فرده فمرض البرد، حصين
لم لنه عليه؛ ضمان ل البردعة عليه كان ولو بالحمار، يصير ل بحال والبرد
بحصن السارق عن مإحفوظة البردعة مإحفوظان لنهما حفظهما؛ في يقصر

البردعة.  عن مإحفوظ والحمار الكرم،

ضمن البردعة، مإع بالحمار يضر بحال والبرد حصين، غير الكرم كان وإن
ضمان وأمإا عليه، الواجب الحفظ وتركه فبتضييعه البردعة ضمان قيمتها. أمإا

فل استهلك، وذلك النار في إلقائأه بمنزلة مإهلك برد في إرساله لن الحمار؛
إلى رده ثم المغصوب خرج لو كما ضمانه، مإن شيء عن المالك إلى بالرد يبرأ

الغصب. ضمان ذلك. بخلفا مإن فمات المالك،
قيمة فعليه حصين، والكرم البردعة مإع بالحمار يضر بحال البرد كان وإن

xالبردعة. دون الحمار
ل بحال البرد وكان حصين غير الكرم كان ولو البردعة دون الحمار أتلف لنه

وقت الحمار نقصان وعليه البردعة، لقيمة ضامإن فهو بردعته، مإع التلف يخافا
فإذا الكرم، في أرسله حين للحمار الغاصب بمنزلة لنه صاحبه؛ على الرد

النقصان ضمان عليه ويقرر رد، مإا بقدر الضمان مإن برئ صاحبه إلى ارسله
الحمار. بموت
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا مإنهم واحد فاستأجر حصدوها، بالشركة نفر ثلثة بين زرع عليه لينقل حمار
وكانت الحمار، فعطب الحرم لينقل الشريك إلى الحمار فدفع البر حرم

ضمان ل وشريكه، هو ويستعمله الحمار، أو البقر أحدهم يستأجر أنه مإعامإلتهم
يضمن، ل شريكه يستعمله أن شرط كالمشروط. ولو المعروفا لن عليه؛
ذلك. مإنهم المعروفا كان إذا فكذا

حماره المقرض إلى وسلم دراهم استقرض إذا الرجل أن هذا قبل ذكرنا قد
المستأجر بمنزلة القرض عند فالحمار دراهم، له يوفي حتى ويستعمله ليمسكه

ضامإن فالمقرض الذنب فعقره بقار إلى المقرض سلمه فإن فاسدة، إجارة
ًا استأجر مإن لن الحمار؛ قيمة ًا أو حمار السرح إلى يبعث أن له ليس ثور

ًا كان علف فإذا ليعتلف، فيضمن.  مإخالف

ًا استأجر المستأجر، يعلم لم عيب القبان عمود في وكان حملً، به ليزن قبان
العيب مإع القبان ذلك بمثل يوزن الحمل ذلك مإثل كان فإن وانكسر، به فوزن

ضامإن. هكذا فهو بخلفه كان وإن التلف، سبب مإنه يوجد لم لنه ضمان؛ فل



بالعيب، المستأجر الجر يعلم لم يقال: إذا أن الليث». وينبغي أبي «فتاوى في
وزن فإذا العيب، ذلك بدون فيه يوزن الذي القدر به يزن أن في له أذن فقد
عليه. الضمان يجب ل القدر ذلك

ًا استأجر الحمار رجل فزلق الجر، على ليردها حمار على حملها فرغ فلما قدر
رد لن عليه؛ ضمان فل القدر تلك حمل يطيق الحمار كان فإن القدر، وانكسر

بحمله أن الناس بين فيما جرت العادة أن إل الجر على كان وإن القدر
ًا وإمإا المروءة طريق مإن الجر. إمإا إلى المستأجر بسببه يلحقه أن مإن خوف

فل دللة، فيه آذن بهذا راض المؤاجر كالمشروط. ولن ضمان. والمعروفا
لنه ضامإن؛ فهو القدر تلك حمل يطيق ل الحمار كان وإن المستأجر، يضمن
لتلفها.  سبب

ًا استأجر إذا ًا واستأجر فأس الجير فذهب الفأس إليه فدفع فيه، ليعمل أجير
صار لنه ضامإن قالوا: المستأجر بعضهم فيه المشايخ اختلف قد بالفأس
ًا ً الفأس استأجر كان قالوا: إن وبعضهم إليه بالدفع مإخالف ضامإن. فهو أول

في يتفاوتون الناس كان يقال: إن أن وينبغي سمرقند أهل فتاوى في ذكر هكذا
لو كما الفأس، مإستعمل تعيين مإن الجارة لصحة بد فل الفأس، استعمال
يتفاوتون الناس لن الراكب؛ تعيين الجارة لصحة يشترط للركوب دابة استأجر

ًا يصير الجارة صحت حتى نفسه عين الركوب. وإذا في إلى بالدفع مإخالف
ً الفأس استعمل فإن العقد، فسد حتى المستعمل يعين لم وإذا الجير، أول
تعين لنه تبين المشايخ. لما بعض عند يضمن الجير إلى دفعه ثم بنفسه،

دفعه وإن الجير إلى بالدفع فيضمن العقد، عند نفسه عين كأنه وصار مإستعملً،
المستأجر استعمله فإن بمخالف ليس فهو بنفسه، يستعمله أن قبل الجير إلى
كما المشايخ، اختلفا المسألة في يكون أن يجب يضمن؟ هل بنفسه ذلك بعد
لبس أو بنفسه، فركب نفسه يعين ولم للركوب، دابة استعار العارية. فإن في

في المشايخ اختلف فقد فعل غيره. ولو مإن ذلك بعد يعيره أن له فليس بنفسه
يلبس أن له فليس أولً، غيره أركب أو أولً، غيره ألبس لو تضمينه. وكذلك

أن يجب فهنا المشايخ اختلفا تضمينه ففي فعل ولو ذلك، بعد بنفسه ويركب
كذلك. يكون
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عين صحيحة، فالجارة الفأس، استعمال في يتفاوتون ل الناس كان وإن

سواء الجير، إلى دفعها إذا المستأجر على ضمان ول يعين، لم أو المستعمل
بنفسه.  استعملها بعدمإا أو بنفسه، يستعملها أن قبل إليه دفعها

ًا: استأجر وفيه مإن وجهه صرفا ثم الطريق، في وجعله مإرا رجل مإن أيض
ًا ودعا الطريق، قد فإذا المر إلى نظر ثم ذلك، مإكانه عن يبرح ولم له أجير

ًا به يسمى ل حتى يطل لم وجهه تحويل كان به. قال: إن ذهب ل للمر مإضيع
إلتفاته طال الجر. وإن كذبه إن يمينه، مإع قوله ذلك في والقول عليه، ضمان

ضامإن. فهو
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والمشترك الخاص الجير حكم بيان والعشرون: في الثامإن الفصل



ًا. أنواع على مإشتمل الفصل هذا أيض
فنقول أحكامإهما وبيان والخاص، المشترك الجير بين الفاصل الحد الول: في

التوفيق. وبالله
قالوا: بعضهم بينهما الفاصل الحد في المشايخ عبارة اختلف
للعمل. نفسه بتسليم ل بالعمل الجر يستحق مإن المشترك الجير

يشترط ول المدة، النفس. وبمضي بتسليم الجر يستحق الخاص: مإن والجير
قالوا: الجر. وبعضهم لستحقاق حقه في العمل
يقبل الخاص: مإن واحد. والجير غير مإن العمل يقبل المشترك: مإن الجير
واحد.  مإن العمل

على العقد بإيقاع الولى؛ العبارة على بالعمل الجر استحقاق يعرفا وإنما
ًا أستأجر لو العمل. كما ًا استأجر أو بدرهم، الثوب هذا له ليخيط خياط قصار

النفس بتسليم الجر استحقاق يعرفا بدرهم. وإنما الثوب هذا له ليقصر
ًا استأجر لو المدة. كما على العقد بإيقاع المدة وبمضي ًا إنسان ليخدمإه، شهر
ًا كان إذا العمل على والجارة على والجارة المدة، بيان بدون صحيح مإعلومإ

العمل وذكر المدة وبين العمل بين جمع وإذا العمل نوع ببيان إل تصح ل المدة
ً ًا يستأجر نحو: أن أول ً راعي ًا له ليرعى مإثل ًا بدرهم مإسماة غنم هو يعتبر شهر

ًا ًا؛ أجير العمل على العقد أوقع الكلم. لنه بأول مإشترك أجير جعله لنه مإشترك
ًا كلمإه. وقوله أول في على العقد ليقاع يكون أن يحتمل كلمإه آخر في شهر

ًا يكون أن ويحتمل واحد، أجير فيصير المدة، )4أ51( أوقع الذي للعمل تقدير
هذه في المدة ببيان إل تقديره يمكننا ول تقديره، مإن بد ل فإنه عليه، العقد

حكم هو بما كلمإه آخر في صرح إذا إل بالحتمال، الكلم أول يتغير فل الصورة،
جعله صرح بما لنه غنمي؛ مإع غيري غنم يرعى ل أن قال: على بأن الوحد، أجير
العمل لتقدير ل المدة، على العقد ليقاع المدة ذكر أنه وبين واحد، أجير

ًا كان وإذا الشهر، أول في المذكور لنه الكلم؛ بأول واحد أجير جعله في صريح
بين مإحتمل الغنام هذه وقوله: ليرعى الكلم، أول في المدة على العقد أوقع

ًا فيصير العمل، على العقد ليقاع يكون أن ًا، أجير لبيان يكون أن وبين مإشترك
تصح ل المدة على الجارة فإن المدة، في الجير على يستحق الذي العمل نوع
العمل.  نوع يبين لم مإا

ًا فنقول: استأجرتك العمل أنواع لن للحصاد؛ أو للرعي أو للخدمإة شهر
واحد، أجير فبقي بالحتمال، الكلم أول حكم يتغير ل كذلك كان مإتفاوت. وإذا

غيري غنم المشترك. فيقول: ويرعى الجير حكم بما كلمإه آخر في نص إذا إل
ًا فيكون غنمي، مإع ًا جعله أنه مإنه تصريح ًا، أجير الكلم، أول به فيتغير مإشترك

ًا ويصير ًا أجير الوجه. هذا مإن مإشترك
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فنقول: المشترك، الجير وبين الخاص، الجير بين الفاصل الحد عرفت إذا
عليه ضمان فل صنعه غير مإن يده على هلك مإا أن الخاص، الجر حكم مإن

بالجماع. عليه ضمان فل فيه المأذون عمله مإن هلك مإا وكذلك بالجماع،
عليه، ضمان فل صنعة غير مإن يده على هلك مإا المشترك: أن الجير حكم ومإن



يمكن بأمإر هلك سواء قياس وإنه والحسن، زفر قول حنيفة. وهو أبي قول في
الغالب، كالحريق عنه التحرز يمكن ل بأمإر أو والغصب، كالسرقة عنه التحرز
والمكابرة.  الغالبة والغارة

هلك وإن ضامإن، فهو عنه التحرز يمكن بأمإر هلك ومإحمد: إن يوسف أبو وقال
دق إذا كالقصار بعمله، يده في هلك ضمان. ومإا فل عنه التحرز يمكن ل بأمإر

مإن السفينة غرقت إذا الملح أو فاحترق، النورة في ألقاه أو فتخرق الثوب،
حصل الهلك لن الله؛ رحمهم علمائأنا عند ضامإن فهو بعثر إذا والحمال يده،
غير المخرق والدق مإحرق، دون مإن حصل الهلك لن فيه؛ مإأذون غير عمل مإن

الجير حق في عليه المعقود العقد. بيانه: أن تحت يدخل لم لنه فيه؛ مإأذون
المعاوضات بحكم والمستحق ومإعيب نوعان: سليم، وإنه الذمإة، في عمل

بحرق، يحصل إنما العيب لن السليم؛ تسليم وسعه وفي المعيب، دون السليم
العقد تحت المخرق يدخل فلم مإتمكن عنه والتحرز العامإل، مإن يكون وعنف
عمل عليه يستحق فل العمل، في مإتبرع المعين لن المعين؛ بخلفا والذن
وبخلفا فيه نحن مإا بخلفا العين هبة في العانة. كما بمطلق العيب عن سليم
وجود بعد السلمإة لن السليم؛ تسليم وسعهما في ليس لنه والختان؛ النزاع
طبع بقوة يكون إنما السراية ودفع السراية، بدفع يكون إنما بحده القطع

ًا يصير فل الفاعل، وسع في دفع يكون فل النزع، به المعقود عليه. مإستحق
ًا فيصير وسعه، في الخرق عن السليم الدق فإن فيه، نحن مإا بخلفا مإستحق

الجير حق في عليه المعقود لن لواحد؛ الجير المعاوضة. وبخلفا بحكم عليه
بمقابلة حقه في الجر يكن لم العمل. وإذا بمقابلة ل النفس بتسلم لواحد
ًا كان العمل وجب إذا ثم سليم، عمل عليه يستحق فل العمل، حق في مإعين

المستأجر كان الثلثة، علمائأنا عند يده جنت بما المشترك الجير على الضمان
بالخيار:

العمل أصل في مإوافق لنه المثل؛ أجر وعليه مإعمولً، قيمته ضمنه شاء إن
الصفة. في مإخالف

ول مإعمول، غير ثوبه قيمة وضمنه الخلفا، إلى مإال الثوب صاحب شاء فإن
العمل. يتسلم لم لنه له؛ أجر
مإثله.  أجر وأعطاه الثوب وأخذ الوفاق إلى مإال شاء وإن

ًا العمل مإحل كان إذا عندنا يده جنت مإا يضمن إنما المشترك الجير ثم مإسلم
ًا إليه ًا، كان لو العقد ضمان لنقل يكفي تسليم أن يجوز مإا والمضمون مإشترك

العمل مإحل يكون أن شرط وإنما دفعه، الجير وسع وفي بالعقد، يضمن
ًا لم إذا يده بجناية الضمان مإن المشترك الجير على يجب مإا إليه. لن مإسلم
ًا كان بأن العقد هذا لول فإنه العقد ضمان يخالف ولم يتعمد، يضمن، ل مإعين

العين. بيع في كما بالتخلية، إل العاقد مإن يستوفى ل العقد وضمان
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مإا ذكرنا: أن لما بالعقد يضمن أن يجوز بحال المضمون يكون أن شرطنا وإنما
يخالف ولم يتعمد، لم إذا يده، بجناية الضمان مإن المشترك الجير على يجب

المضمون فأمإا المال، وهو إيجابه في أثر مإاله بالعقد يضمن وإنما عقد، ضمان



ًا كان إذا على فيه الضمان يجب ل فإنه كالدم، كمال بالعقد يضمن ل شيئ
إنما العقد لن الفساد؛ ذلك دفع الجير وسع في يكون أن شرطنا الجير. وإنما

وسعه. في ليس مإا على ل الجير وسع في مإا على ينعقد
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والسفينة الدابة ومإكاري الحمال في آخر نوع
ً استأجر رجل الصغير»: في «الجامإع في الله رحمه مإحمد قال له ليحمل حمال
ًا الطريق بعض في الحمال فوقع مإعلوم، بأجر مإعلوم مإكان إلى القراب مإن دن

الدن. وانكسر
له. أجر ول حمله الذي المكان في قيمته ضمنه شاء فإن
ذلك. وهذا بحساب الجر مإن وأعطاه انكسر الذي المكان في ضمنه شاء وإن

يده في العين هلك مإشترك أجير الحمال لن الله؛ رحمهم الثلثة علمائأنا مإذهب
لما عندنا الضمان عليه فيجب الجملة، في مإمكن عنه والتحزر وعثاره، لوقوعه،

أمإر فإنه وجه مإن مإوافق الحمال لن بينا؛ مإا على بالخيار والمستأجر مإر
الدن يصير وجه على بالحمل أمإره لنه وجه؛ مإن مإخالف حمل وقد بالحمل،
ً الحمل. بذلك يأت ولم مإعين، مإكان إلى مإحمول

لم لنه أجر؛ ول حمل الذي المكان في وضمنه الخلفا، جهة إلى مإال شاء فإن
العمل.  يسلمه

مإن وأعطاه انكسر، الذي المكان في وضمنه الوفاق جهة إلى مإال شاء وإن
إشكالن: المسألة هذه ذلك. وفي بحساب الجر

مإنه يوجد ولم حمل، الذي المكان في قيمته يضمنه أن له قال أحدهما: أنه
المكان. ذلك في ضمان سبب

بحسابه الجر أعطاه انكسر الذي المكان في قيمته ضمنه قال: إذا والثاني: أنه
والجواب مإذهبنا على يجتمعان ل الضمان مإع والجر والضمان، الجر بين جمع
سبب لن المكان. وهذا ذلك في الضمان سبب وجد بل الول: ل الشكال عن

مإن الحاصل الفساد أن إل النكسار، حالة ذلك عمله مإن هو كان وإن الضمان
باعتبار الضمان أوجب إنما عمله مإن النكسار لن العقد؛ حالة استبدالي عمله

ًا يكون الجير الجارة عقد بدون فإنه العقد، على ضمان ول الحمل، في مإعين
العقد الضمان وجوب سبب كان العقد باعتبار الضمان وجوب كان ولما المعين

في الضمان سبب وجد فقد السبب، إلى يضافا والحكم العتبار، حيث مإن
يخير. فلهذا عمله، مإن انكسر الذي المكان

حالة في عندنا يجتمعان ل إنما الضمان مإع الثاني: الجر الشكال عن والجواب
الذي المكان في قيمته ضمنته إذا بيانه: أنه هاهنا الحالة اختلف وقد واحدة،
انكسر، الذي المكان إلى حمل حيث مإن عنده أمإانة المتاع جعل فقد انكسر،
ًا صار وإنما المإانة، حالة في له يجب فالجر حالة الكسر. وهذه عند مإضمون
إلى المتاع حمل لو أنه ترى جائأز. أل هذا المإانة. ومإثل حالة انقضاء بعد أخرى

المكان ذلك في قيمته يضمن فإنه طرحه أو أحرقه ثم المعين، المكان ذلك
وهذه المإانة، حالة في واجب الجر لن الجر، يبطل ول طرحه، أو أحرقه الذي
ًا. والضمان الجر يجتمع فلم أخرى حالة إذ
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يصير بالضمان لن يجتمعان؛ ل إنما الضمان مإع الجر أن آخر وجه ومإن
ًا المضمون يتأتى ل المعنى وهذا نفسه مإلك في عمل أنه فيتبين للخر، مإلك

المكان في الحمال يملكه فإنما انكسر، الذي المكان في ضمنه إذا لنه ههنا؛
ً فيبقى انكسر الذي )4ب51( الجر فيستحق الغير، مإلك المكان هذا إلى حامإل
وسط في انكسر إذا هذا المالك، إلى سلمه بعدمإا المتاع استهلك لو كما وصار

المكان إلى انتهى بعدمإا رجله زلق أو رأسه مإن سقط إذا الطريق. فأمإا
عليه. ضمان ول الجر فله الدن وانكسر المشروط،

المكان إلى انتهى حين لنه هكذا؛ النيسابوري صاعد القاضي عن حكي
ًا الحمل يبق لم المشروط الحمل وصار الجر جميع يتوجب عليه. فإمإا مإضمون

ًا غير عمل مإن والمتولد الحبس، يستحق ل حتى الدن، صاحب إلى مإسلم
ًا يكون ل مإضمون لن الطريق؛ وسط في انكسر إذا مإا بخلفا عليه مإضمون

صاعد القاضي عن حكي الذي وهذا بعد، عنه الفراغ يقع لم لنه مإضمون الحمل
ًا مإحمد قول يوافق مإحمد. قول وهو يوسف، أبي قول على أخير

ًا، يكون أن يجب الحمال لن أو سماعة: في ابن عن هذا بعد ذكر فقد ضامإن
ً استأجر رجل ًا له يحمل حمال مإع الحمال أنزله ثم بيته، إلى سمن مإن فرق

في ضامإن فالحمال وهلك، أيديهما مإن فوقع الحمال، رأس مإن الفرق صاحب
بيت إلى الوصول اعتبر مإا يوسف أولً. فأبو مإحمد قول يوسف. وهو أبي قول

يد أن آخر مإعنى بيته وإنما الضمان، قال: بوجوب اعتبرها لو إذ الفرق صاحب
يد أزال إذا إل الضمان عن تبرأ فل ضمانه، في الفرق وصار بتت، قد الحمال
كل مإن الحمال يد زال فما الحمال، رأس عن وضعاه وإذا وجه، كل مإن الحمال

الضمان عن يبرأ ل أن أصلً. فأولى الحمال يد يزل لم مإسألة: مإا وفي وجه
ههنا.  عنده

المعنى: أن إلى وأشار الحمال، على ضمان هذا. وقال: ل عن مإحمد رجع ثم
يده. بجناية التلف حصل إذا الضمان. هذا عن فيبرأ صاحبه إلى وصل السمن

ضمان ل عنه بالتحرز يمكن ل بأمإر حصل إن يده بجناية ل التلف حصل إذا أمإا
ًا يعتبر الحمال عمل لن الجر بالجماع. وله عليه مإوضع في المالك إلى مإسلم

الجر. يسقط فل التسليم، بعد المتاع هلك الحمال. فإنما على الضمان يجب لم
ضمان ل الله رحمه حنيفة أبي عند عنه. فكذلك التحرز يمكن بأمإر هلك وإن
ذلك. بحساب الجر وله عليه

يده. بجناية التلف حصل لو الخيار. كما وللمالك الضمان يجب وعندهما
السفينة وغرقت الجر أخذ إذا الملح «الصل»: في في الله رحمه مإحمد قال
عليه. ضمان فل دفعه، وسعه في ليس شيء مإن أو مإطر، أو ريح أو مإوج، مإن
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يكن لم إذا يضمن، خرقه مإن أو يده مإن غرقت بأن عمله مإن الغرق حصل وإن

يضمن أن يجوز ل والمضمون إليه سلم العمل مإحل لن فيها؛ المتاع صاحب
ذلك. دفع الجير وسع وفي بالعقد،

يده مإن السفينة وغرقت وكيله أو السفينة، في المتاع صاحب كان وإن
إليه. مإسلم غير العمل مإحل لن يخالف أن إل عليه، ضمان فل ومإعالجته

المستأجرة الدابة عثرت لو مإا بمنزلة وكان السفينة في الطعام صاحب كان إذا
على راكب المتاع وصاحب ففسد، الحمل فسقط المشترك، أجير سوق مإن

مإا بخلفا هذا فكذلك المتاع، وبين بينه يحل لم لنه الجير يضمن ل فإنه الدابة؛



مإعه يسير المتاع وصاحب فهلك المتاع فسقط المستأجرة، الدابة عثرت لو
العمل ومإحل يده، جناية مإن حصل الهلك لن يضمن؛ الجير فإن الدابة، خلف

لما باسترداد ليس الدابة، خلف مإعه وسيره إليه المتاع سلم لنه إليه؛ مإسلم
عليها، مإا يتمكن فكيف الدابة، مإن مإتمكن غير السير بهذا أنه ترى إليه. أل دفع

ًا فيكون السفينة مإن مإتمكن لنه السفينة؛ راكب بخلفا في كان مإما مإتمكن
التخلية.  تحصل فل السفينة،

ًا المتاع صاحب كان لو الدابة: أن مإن السفينة مإسألة قياس الدابة، على راكب
يضمن. ل كذلك كان ولو وهلك، المتاع وسقط مإسافة، مإن الدابة فعثرت

ًا حمل «المنتقى» لو وفي فعثر مإعه، يمشي المتاع وصاحب حمال على مإتاع
يده. جناية مإن عثاره لن ضامإن؛ فهو وفسد المتاع وسقط الحمال

المتاع، لرب صغير مإملوك الدابة على كان الله: وإن رحمه حنيفة أبو وقال
الهلك كان وإن المملوك، فمات فوقعا، الدابة فعثرت ليحملهما الدابة واستأجر

ً صار لنه الدم هو المضمون لن يده؛ جناية مإن العبد بقتل يجب للعبد. ومإا قاتل
إذا المتاع يضمن إنما ثم المتاع، بالعقد. بخلفا يضمن ل مإما والدم دم، ضمان

ل المتاع لحفظ يصلح كان إذا فأمإا المتاع، لحفظ يصلح ل بحيث العبد كان
كان لو مإا بمنزلة فكان المالك، يد العبد ويد العبد يد في لنه المتاع؛ يضمن

المولى. وكيل الدابة على
فيها حمل لو السفينة فقال: وكذلك السفينة مإسألة في هذا على نص وقد

ًا ًا يحفظ ل ومإثلهم مإتاعه، مإع له رقيق وهلك فعله مإن السفينة فغرقت شيئ
شرطه الرقيق يضمن ول المتاع، يضمن الملح فإن الرقيق، وهلك المتاع

كان إذا أنه لك يبين فهذا للحفظ، الرقيق هذا مإثل يصلح ل أن المتاع لضمان
إنما المشترك، الجير صنع غير مإن هلك مإا وكذلك المتاع، يضمن ل أن يصلح
ًا العين صار إذا عندهما ضمانه عليه يجب مإحمد قال حتى الجير، إلى مإسلم
أو المستأجرة، الدابة على راكبين والمكاري المتاع رب كان الله: وإذا رحمه

على ضمان ل عليه، الذي المتاع وهلك الدابة عثرت قائأدين أو سابقين
رأس مإن المتاع سرق إذا الله: أنه رحمه يوسف أبي عن روي المكاري. وكذا

على قائأم المتاع صاحب يد لن عليه؛ ضمان فل مإعه، المتاع ورب الحمال
غيره. إلى التسليم وقوع يمنع يده وقيام بعد المتاع
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إل مإقرونتين سفينتين في الطعام كان كتابه: ولو في الله رحمه القدوري قال
ًا، يسيران أنهما ًا، ويحبسان مإع على ضمان فل أحدهما في المتاع وصاحب مإع

هلك. فيما الملح
إحداها في الوكيل أو المتاع وصاحب كثيرة سفن كانت «المنتقى» لو وفي

وكيله، أو المتاع صاحب فيها التي السفينة مإن ذهب فيما الملح، على فلضمان
ولبي ثمة قال ومإحمد يوسف أبي قول كله ذلك. قال: هذا سوى مإا وضمن

تنزل السفن كانت آخر. فقال: إذا قول كثيرة السفن كانت إذا يوسف: فيما
ًا ًا، وتسير مإع تقدم وإن الملح على ضمان فل واحدة، رفقة في يكونوا حتى مإع

ًا بعضها فل بعير على الحمولة ورب حمولة عليها كان إذا القطار وكذلك بعض



ذلك. جميع على ثابتة المتاع صاحب يد لن الحمال، على ضمان
ً استأجر يوسف: فيمن أبي وعن ًا هو له ليحمل حمال فحمله سمن مإن فرق

يضمن ل الزق، وتخرق فوقع الحمال، رأس على ليضعاه والحمال صاحبه،
ضمان ول صاحبه يد في بعد السمن فإن السمن، إليه يسلم لم لنه الحمال؛

مإحمد. عن نوادره في سماعة ابن روى وهكذا التسليم بدون الحمال على
أراد ثم الطريق، بعض في وضعه ثم حمله سماعه: ولو ابن نوادر قال: في

لنه ضامإن فالحمال فتخرق، فوقع بصعابه، فرفعا الزق برب فاستعان رفعه
صاحبه. إلى يسلمه لم لنه بعد؛ مإنه يبرأ ولم حمله، حين ضمانه في صار
رأس مإن الفرق صاحب مإع الحمال أنزله ثم صاحبه، بيت إلى حمله وإن

مإحمد قول يوسف. وهو أبي عند ضامإن فالحمال أيديهما، مإن فوقع الحمال
مإن الحمال يد أزال إذا إل يبرأ فل ضمانه في وصار ثبتت قد الحمال يد لن أولً؛
ًا وضعاه وإذا وجه كل رجع الضمان. ثم يزول فل تزل، لم الحمال فيد جميع

يد إلى وصل قد السمن لن الحمال، على ضمان وقال: ل الله رحمه مإحمد
 hالضمان. عن فيبرأ صاحبه

مإن وقع الفرق لن النصف؛ الحمال يضمن أن الليث: القياس أبو الفقيه قال
رب كان مإحمد: إذا عن سماعة ابن به. وروى افتوا مإشايخنا مإن وكثير فعلهما،
يوسف: أبي المكاري. وعن على ضمان فل الدابة، يسوقان والمكاري المتاع

المكاري. وإن على ضمان فل الدابة فعثرت المكاري، مإع المتاع رب كان إذا
قياده. أو سياقه مإن الدابة عثار كان
الحمل، وسقط الحمال حبل انقطع «الصل»: إذا في الله رحمه مإحمد قال

للحمل، المسقط هو فكأنه يحتمله ل بحبل شده لما لنه بالتفاق؛ الحمال ضمن
ً التلف وكان مإعنى. يده جناية مإن حاصل
له وتهيأ مإفازة في أنزل إذا الله: الحمال الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي

ضامإن فهو مإطر، أو بسرق المتاع فسد حتى ) ينتقل4أ52( فلم النتقال
ًا. يكون لنه غالبا؛ والمطر السرقة كان وتأويله: إذا مإضيع
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ً «الواقعات»: استأجر وفي ًا له يحمل حمال في فأخذ كذا، طريق في طعامإ

«الجامإع في ذكر ضمان. وهكذا فل المتاع فهلك الناس، يسلكه آخر طريق
لعدم التعيين يصح ل لنه مإتقاربين الطريقين كان إذا الصغير» قالوا: وهذا

الفائأدة.
السهولة أو والقصر الطول حيث مإن ظاهر تفاوت بينهما كان إذا فأمإا

الكتاب؛ في أطلق أنه غير مإحمد عن هشام رواية الجير. وهو ضمن والصعوبة،
في حمله لو حتى فيها التفاوت يقع مإا قل الناس، يسلكها كان إذا الطريق لن

إذا ولكن فاحش، تفاوت بينهما كان لما الناس يحمله مإما كان وإن ضمن، البحر
يمنع فل صورة، التفاوت يبقى سلم إذا لنه وغيره؛ البحر في الجر فله بلغ

الجر. وجوب
الحمل في صاحبه يأذن أن إل البضاعة، في عندي الجواب الناطفي: وهكذا قال
البحر.  في



ًا استأجر الليث»: إذا أبي «فتاوى وفي ًا له يحمل مإكاري إلى دابته على عصير
ورمإى جانب مإن العدلين أحد أخذ الدابة عن يضعه أن أراد فلما مإعلوم، مإوضع
العصير. وخرج رمإيه مإن العدل فانشق الخر الجانب مإن الخر بالعدل

بصنعه. كان الهلل لن وللعصير؛ الزق، لنقصان ضامإن فالمكاري
ً استأجر وخرج بنفسها الحقيبة فانشقت مإعلوم، مإكان إلى حقيبته ليحمل حمال

حبله. انقطع إذا كالحمال ضامإن، بكر: الحمال أبو الفقيه فيها. قال مإا
يضمن ل الله رحمه حنيفة أبي قول قياس الله: في رحمه الليث أبو الفقيه قال

حيث الحمال، قبل مإن كان التفريط ثمة لن الحبل؛ انقطاع هذا ويشبه الحمال،
مإاله جعل حيث الحقيبة، صاحب قبل مإن التقصير وههنا واه، بحبل الحمل شد
فيها. مإا يستمسك ل حقيبة في
ًا. وفي به نفتي ونحن الله: وتأخذ رحمه الفقيه قال الفضلي» «فتاوى أيض

ً رفع الله: إذا رحمه يسير أن عليه وشرط مإوضع، إلى ليحمله مإكار إلى حمل
كان الحمل. قال: إن مإع الدابة فضاعت ليلً، يسيران مإعه الحمل وصاحب ليلً،

تضييع غير مإن الدابة ضاعت خلفا. وإن بل ضمن الحفظ بترك ضيع المكاري
ًا حنيفة أبي قول في المكاري يضمن لم المكاري، مإن ل أن لهما. وينبغي خلف

هذا. قبل مإر مإا بدليل خلفا بل مإعه، يسير المتاع رب كان إذا يضمن
فاستقبله رجل، كرابيس حمل الله: مإكار الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي

مإنهم التخلص يمكنه ل كان بالحمار. قال: إن وذهب الكرابيس فطرح اللصوص
والكرابيس الحمار اللصوص أخذ حمله لو أنه يعلم وكان والكرابيس، بالحمار

عليه. القدرة مإع الحفظ يترك لم لنه ضمان؛ فل
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 والخياط النساج في آخر نوع

نذكر لم مإا جملة بالجر. ومإن الحبس فصل في النساج مإسائأل بعض ذكرنا قد
ًا كان نساج ثمة ًا اكترى ثم صهره، مإع ساكن ثمة، الغزل وترك إليها وانتقل دار
عنده، ساكن فهو ثمة دام مإا الغزل لن حنيفة؛ أبي عند عليه ضمان فل

ًا. وعندهما: هو المتاع بعض دام مإا تبطل ل عنده فالسكنى كل على ضامإن باقي
ً نساج إلى دفع الفضلي»: إذا «فتاوى حال. وفي ًا، لينسجه غزل فدفع كرباس

فل الول أجير الجر كان إن الجر، عند مإن فسرق لينسجه آخر إلى النساج
ًا وكان الول أجير يكن لم وإن مإنهما، واحد على ضمان بل الول ضمن أجنبي
ًا حنيفة أبي قول في الجر يضمن ول خلفا، أودع إذا المودع نظير له. وهو خلف
المالك. إذن بغير أجنبي مإن الوديعة

إذا إل وأجرائأه بنفسه يعمل أن فله عمل على استأجر «القدوري»: ومإن وفي
ًا الجر كان القدوري: إذا ذكر مإا فعلى بنفسه العمل عليه شرط للول، أجير

إذا بنفسه. أمإا عمله الول على يشترط لم إذا إليه بالرفع الول يضمن ل إنما
ًا الجير كان الجر. وإن إلى بالرفع يضمن بنفسه العمل عليه شرط للول. أجير
ليلً، فسرق الطراز بيت في رجل كرباس ترك سمرقند: نساج أهل فتاوى وفي
ًا الطراز بيت كان فإن يكن لم وإن يضمن، ل مإثله في الثياب يمسك حصين

ًا ضمان، فل فيه الكرباس صاحب رضي إن مإثله، في الثياب يمسك ول حصين
ضامإن. فهو وإل

ًا نساج إلى الله: دفع الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي مإنسوج بعضه كرباس
الجير يقول: بأن مإن قول عنده. فعلى مإن فسرق مإنسوج، غير وبعضه



لن الثوب؛ كل النساج يضمن صنعه، غير مإن يده على هلك مإا يضمن المشترك
في يزيد الباقي نسج وكذا به، لتصاله واحد كشيء المنسوج غير مإع المنسوج

ًا فكان المنسوج، قيمة ًا أجير الكل.  في مإشترك

ًا: إذا الموضع هذا وفي ًا خياط إلى دفع أيض ًا، فخاطه كرباس مإنه وبقي قميص
ًا دفع لو ضامإن. وكذا فهو القطعة فسرقت قطعة ففضل إسكافا إلى صرمإي

إنما المالك لن إذنه؛ بغير الغير مإال على يده أثبت لنه مإنه فسرق شيء، عنه
الزيادة. رد عليه يجب قطع غير. فإذا ل للقطع إليه سلم
ًا، خياط إلى دفع «المنتقى» إذا في الحاكم وذكر يصيب حتى وقال: اقطعه ثوب

ًا به فجاء كذا، وعرضه أشبار خمسة وكمه القدم، ونحوه، أصبع قدر كان ناقص
مإرت الخياط مإسائأل مإن وكثير يضمنه، أن فله مإنه أكثر كان وإن بشيء، فليس

والعشرين. السابع الفصل في
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الحمام إلى العائأدة المسائأل في آخر نوع
الحمام. ومإن إجارة فصل في الحمام إلى العائأدة المسائأل بعض ذكرنا قد

الثياب، الحمام: احفظ لصاحب وقال الحمام، دخل رجل ثمة نذكر لم مإا جملة
ويظن يراه، وهو رفعه غيره أن الحمام صاحب أقر فإن ثيابه، يجد لم خرج فلما
وهو القاصد يمنع لم حيث الحفظ، تارك لنه ضامإن؛ فهو نفسه ثياب يرفع أنه

يراه.
ولم الموضع، ذلك مإن يذهب لم إن عليه، ضمان فل به يعلم ل وهو سرق وإن

لم إذا الثياب، حق في مإودع الحمام صاحب لن الكل؛ قول يضيعه. وهذا
أجر. الثياب حفظه بازاء له يشترط

يحفظ الذي الثاني: وهو إلى الثياب ودفع أجر، الحفظ بإزاء له شرط إذا فأمإا
ًا حنيفة أبي عند سرق، فيما عليه ضمان فل دار وفارسيته بأجرة الثياب خلف
مإشترك. أجير لنه لهما؛
التي المرأة إلى ثيابها فأعطت الحمام، دخلت الفضلي»: امإرأة «فتاوى وفي

ًا عندها تجد لم خرجت فلما دار جابة وفارسيتها بأجر الثياب تمسك مإن ثوب
ثيابها. 

هذه إلى ثيابها وتدفع الحمام تدخل المرة هذه قبل المرأة هذه كانت قال: إن
حنيفة أبي عند عليها ضمان فل ثيابها حفظ على الجر وتعطيها الممسكة،

ًا الله، رحمه ثيابها ودفعت الحمام، هذه دخلت مإرة أول هذا كان وإن لهما، خلف
ًا؛ قولهم في عليها ضمان فل الممسكة هذه إلى أول هذا كان إذا لنه جميع

ًا لها شرط أولً، الجر يدفع ولم مإرة، مإشتركة. هكذا أجيرة ل مإودعة فهي أجر
به فالجر بأجر، إل يعمل ل عمل كل مإحمد: أن عن ذكرنا مإا قياس وعلى ذكر
تضمن حتى مإحمد، عند مإشتركة أجيرة الثانية يكون أن له... ينبغي يرصد ثمن

المودع. يضمن بما إل يضمن ل الثاني حنيفة: أن أبي قول على والفتوى عنده
صاحب فأشار الثياب؟ أضع الحمام: أين لصاحب وقال الحمام، دخل رجل

فلم الثياب، وأخذ رجل خرج ثم الحمام، ودخل ثمة فوضع مإوضع؟ إلى الحمام
هذا لن الحمام؛ صاحب ضمن الثياب، صاحب ظنه لنه الحمام؛ صاحب يمنعه



ًا. وقد فصار له، استحفاظ ًا. وهذا فيصير الحفظ في قصر مإودع ابن قول ضامإن
الدبوسي. نصر وابن سلمة
نظير الحمام. والول: أصح. وهو صاحب على ضمان يقول: ل القاسم أبو وكان

ًا، بدابته رجل دخل لو مإا فقال: هناك، أربطها؟ الخان: أين لصاحب وقال خان
الدابة: إن لصاحب الخان صاحب فقال دابته، يجد لم رجع، فلما وخرج فربطها
لن الخان؛ صاحب ضمن صاحب، له يكن ولم ليسقيها الدابة أخرج قد صاحبك

( الربط مإوضع إلى أشار فإذا الخان، لصاحب استحفاظ أربطها؟ قوله: أين
ًا. وقد فصار الحفظ، إلى أجابه ) فقد4ب52 فصار الحفظ في قصر مإودع

ًا ولم الحمام، صاحب يدي مإن الثياب ونزع الحمام دخل ههنا. رجل كذا ضامإن
ًا بلسانه يقل وجهين: على فالمسألة ثيابه، يجد ولم خرج، ثم الحمام فدخل شيئ
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وضع بأن المودع يضمن مإا الحمام صاحب يضمن ثيابي للحمام يكن لم إن
عين برأي الثوب وضع لن المودع؛ يضمن مإا الحمام صاحب عين برأي الثوب

له.  استحفاظ ثيابي يكن لم إذا الحمام، صاحب

ًا، يكن لم أنه إل ثيابي للحمام كان وإن ًا. وإن الجواب فكذلك حاضر كان أيض
ًا صاحب دون دللة للثيابي استحفاظ هذا لن الحمام؛ صاحب يضمن ل حاضر

صاحب استحفاظ على الثياب صاحبه إذا إل الحمام صاحب يضمن فل الحمام،
ًا، الحمام صاحب يصير فحينئذ الثياب؟ أضع له: أين قال بأن الحمام، مإودع
المودع. يضمن مإا فيضمن

للحفظ واستأجره الحمام، صاحب إلى ثيابه ودفع الحمام رجل دخل وإذا
يقول: يضمن بكر أبو الفقيه كان الثياب، فضاع تلف إذا الضمان عليه واشترط
ًا. وكان الحمامإي حنيفة، أبي عند يضمن ل إنما المشترك يقول: الجير إجماع

الفقيه وكان يضمن، الضمان عليه شرط إذا الضمان. أمإا عليه يشترط لم إذا
الضمان يقول: بعدم وكان الشرط، وعدم الضمان شرط بين يسوي جعفر أبو
باطلً. فيكون الشرع، لقضيه مإخالف شرط المإانة في الضمان شرط لن
ًا نفتي ونحن نأخذ الليث: وبه أبو الفقيه قال الليث. أبو الفقيه قال بما أيض
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 والحارس والراعي البقار في آخر ونوع

ًا الرجل استأجر «الصل»: وإذا في الله رحمه مإحمد قال ًا يرعى راعي له مإعلومإ
ًا الراعي ويكون جائأز، فهذا مإعلوم، بأجر مإعلومإة، مإدة ًا؛ أجير أوقع لنه مإشترك

غيري غنم ترعى ل أن قال: على إذا إل أولً، العمل ذكر لما العمل على العقد
كان ولو الفصل هذا أول في هذا مإر وحد. وقد أجير يصر فحينئذ غنمي، مإع

ًا يرعى أن على مإعلومإة مإدة استأجره ًا غنم جائأز، فهو مإعلوم، بأجر له مإعلومإ
إذا أولً. إل المدة ذكر لما المدة، على حقه في العقد أوقع لنه وحد أجير ويكون

إذا الراعي مإشترك. ثم أجير يكون فحينئذ غنمي، مإع غيري غنم قال: ويرعى
الجر مإن ينقص ل يضمن لم حتى واحدة، الغنام مإن ومإاتت وحد أجير كان

نفسه سلم إذا شيء الجر مإن يسقط ل كلها مإاتت لو الغنم لن وذلك بحسابه،
وأجير وحد أجير لنه أجر؛ أغنام رعي يمكنه أن للجر وكان للرعي، المدة في



شاة مإاتت فإذا العمل بحقيقة ل المدة، في نفسه بتسليم الجر يستحق الوحد
شيء. الجر مإن يسقط ل أن أولى مإنها
يضمن الوحد أجير لن ضمن؛ يدها كسر أو عينها ففقأ مإنها شاة ضرب ولو

دخل الجارة. إنما تحت داخل غير والضرب ضرب لنه خالف بالخلفا. وقد
الجارة تحت الضرب يدخل لم وإذا الضرب، بدون يتحقق والرعي الرعي كلها
ضرب لو الجارة وقبل قبلها كالحال الجارة بعد الضرب، حق في الحال صار
هذا. فكذلك ضمن، شيء ضربه مإن تلف أو هذا، شاة
الوحد وأجير وحد أجير لنه يضمن؛ لم الرعي أو السقي في شيء مإنها هلك ولو

السقي لن ذلك؛ في له أذن مإا فعل لنه يخالف ولم يخالف، لم مإا يضمن ل
يضمن لم العقد تحت دخل وإذا بدونه، يتحقق ل الرعي لن العقد؛ تحت داخل

أمإين لنه مإنها هلك فيما مإصدق وهو فتخرق دق إذا الوحد كأجير مإنها هلك مإا
واحد.  أجير الراعي كان إذا هذا اليمين مإع المإين قول والقول

ًا؛ عندهم الغنام مإن مإات مإا يضمن ل فإنه مإشترك أجير كان إذا فأمإا لن جميع
يمكن ل مإما أنف حتف الموت لن عنه؛ التحرز يمكن ل أمإر مإن حصل الهلك
ذلك. الراعي هذا في ليس عنه. فإنه التحرز

وجحد الموت الراعي ادعى إذا فأمإا بالبينة أو بتصادقهما الموت ثبت إذا وهذا
القول فيكون أمإين لنه الراعي؛ قول حنيفة: القول أبي قول فعلى الغنام رب

كالمودع. مإات أنه قوله
الراعي؛ قول القول يكون أن يجب الغنام. وكان رب قول القول عندهما وأمإا
يمكن بآفة هلك إذا يضمن ل عندهما. وإنما يده في أمإانة المال لن أمإين، لنه

ًا ذلك يعد لنه عنه؛ التحرز خلط قال: إذا بالتضييع. ولهذا فيضمن مإنه، تضييع
ضمان قبض قبضه كان ولو الخلط، يوم قيمته يضمن فإنه التمييز يمكن ل خلطا

يد في أمإانة المال أن فدل كالغاصب، القبض يوم قيمته يضمن لكان عندهما
يمكن بأمإر الهلك حصل إذا بالتضييع يضمن عندهما. وإنما المشترك أجير

لم حيث ضيع فقال: لنه الكتاب في الله رحمه مإحمد علل عنه. ولهذا التحرز
والسرقة. السبع مإن يحفظها

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
القول يكون أن يجب كان بالتضييع يضمن وإنما يده في أمإانة المال كان وإذا

قول القول جعل أنه إل بالتضييع القرار مإنه يوجد بالتضييع. ولم يقر لم مإا قوله
على يجب لم حفظ زيادة المشترك أجير على وجب لنه وذلك الغنم، رب

في يجتمع فإنه الناس، أمإوال يضيعوا ل أن مإخافة الوحد أجير المودع. وعلى
تأتى عنه. وإنما الله رضى علي حديث في أشار مإا على الناس أمإوال أيديهم
قوله القول يجعل لم إذا الوحد أجير وعلى المودع، على يجب لم حفظ بزيادة

القول أن علم مإتى لنه الضمان؛ بسبب القرار مإنه يوجد لم وإن الهلك عند
يجعل لم الضرورة فلهذه الحفظ، في يجد ل المودع في الهلك. كما عند قوله

مإن المقصود هو مإا ليحصل عنده أمإانة المال كانت وإن الهلك عند قوله القول
الوحد.  أجير وعلى المودع على يجب لم عليه، وجب حفظ زيادة



أو الجبل صعدت بأن سياقة مإن ل شاة مإنها فعطب المرعى إلى ساقها ولو
ًا ًا، مإكان لن حنيفة؛ أبي قول في عليه ضمان فل فعطبت مإنه فتردى مإرتفع

يمكن أمإر مإن حصل الهلك لن ضمن؛ قولهما وعلى قبله مإن كان مإا الهلك
الصعود عن بحفظها المكان هذا أتى إن أو المكان، هذا يأتي ل بأن عنه التحرز

ًا أوردها لو المرتفع. وكذا المكان وعلى الجبل، على شاة وغرق ليسقيها، نهر
مإنها أكل لو ضمن. وكذلك قولهما ضمان. وعلى ل حنيفة أبي قول على مإنها
مإن مإنها شاة وعطبت ساقها الخلفا. ولو على فالمسألة مإنها، سرق أو سبع

الضمان فعليه عنقها أندق أو رجلها، وانكسر فعثرت عليها، استعجل بأن سياقه
الثلثة. علمائأنا عند
ًا بعضها فتناطحت الغنم الراعي ساق وإذا بعضها وطئ أو سياقه، مإن بعض

ًا ًا الراعي كان سياقة. فإن مإن بعض هذا لن حال؛ كل على ضامإن فهو مإشترك
ًا: إن كان يده. وإن جناية مإن عليه. وإن ضمان فل لواحد الغنام كانت خاص

ضامإن.  فهو ثلثة أو لثنين الغنام كانت

ًا ثلثة أو رجلن يستأجر والثلثة: أن الثنين حق في الخاص الجير وصورة راعي
ًا ًا ليرعى شهر إذا بينهما، الخاص الجير حق في فرق فقد لهما أو لهم، غنم
وهو بينهما ثلثة. والفرق أو لثنين الغنام كانت إذا وفيما لواحد، الغنام كانت

صاحب إلى مإنقول السوق في الجير ففعل لواحد كانت لما كلها الغنام أن
السوق في فعله فصار فيهما، له عامإل فإنه والمقتول القاتل باعتبار الغنام،
ً بنفسه ساق بنفسه. ولو ساق الغنام صاحب فكأن الغنام، صاحب إلى مإنقول
ًا بعضها فقتل هذا. فكذلك للسائأق، كلها الغنام كانت إذا الضمان يجب ل بعض
صار إن الجير ففعل لعمرو وبعضها لزيد بعضها كان بأن لرجلين كانت إذا فأمإا

ً بالقاتل فإن القاتل، حق في لزيد عامإل فإنه القاتل، باعتبار زيد إلى مإنقول
سوق في لنه زيد إلى السوق في فعله ينتقل ل المقتول زيد. فباعتبار مإلك

ولم القاتل، باعتبار القاتل صاحب إلى فعله انتقل وإذا عمرو، أجير المقتول
ًا فبقي النتقال، يثبت لم المقتول باعتبار ينتقل يبعثه أن وللراعي عليه مإقصور

مإن بالرد لن عياله؛ في الذي الكبير ولده أو أجيره أو غلمإه يدي على بالغنام
الرد. ) حالة4أ53( يده في هلك عياله. فإن في مإن بيد الحفظ الحفظ. وله

ًا الراعي كان فإن حال. كل على حنيفة أبي قوله في عليه ضمان فل مإشترك
في وهلك بنفسه رد لو كما ضامإن فهو مإنه التحرز يمكن بأمإر هلك إن وعندهما

رد لو كما حال، كل على ضمان فل خاص، أجير الراعي كان وإن الرد، حالة يده
الرد. حالة يده في وهلك بنفسه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا الراد يكون أن ويشترط ًا كان مإتى لنه الحفظ؛ على يقدر كبير يقدر ل صغير

ًا هذا يكون الحفظ على ًا. عندهم بالتضييع يضمن والجير مإنه، تضييع جميع
وبيد بيده الرد كان عياله في يكن لم مإتى لنه عياله؛ في يكون أن وشرط
عياله.  في ليس مإن بيد هكذا الجنبي بيد الرد له ليس سواء، أجنبي

ليس مإن بيد يرد أن للمشترك الطواويسي: أن أحمد الزاهد المإام الشيخ وذكر
لهما وقال: ليس بينهما يتولى به يرد ذلك. والحاكم للخاص وليس عياله في



ذلك.
بأن التمييز يمكنه كان فإن ببعض، بعضها الغنام خلط إذا المشترك الراعي

باستهلك، ليس الخلط هذا مإثل لن عليه؛ ضمان فل واحد، كل غنم يعرفا كان
لكل الغنم تعيين في الراعي قول بالبيض. والقول السود خلط بمنزلة ويكون
التمييز، يمكنه ل كان وإن لهذا، هذا قوله: إن القول فيكون له، اليد لن واحد،

الخلط هذا مإثل لن الغنام، قيمة ضامإن فهو واحد، كل غنم أعرفا يقول: ل بأن
القيمة؛ مإقدار في الراعي قول والقول بالسود السود خلط بمنزلة استهلك

ينكر. وهو زيادة عليه يدعي الغنم صاحب لن
يشكل. ل الله رحمه حنيفة أبي قول على وهذا الخلط يوم الغنام قيمة وتعتبر
القبض. وقال يوم القيمة قالوا: تعتبر بعضهم المشايخ اختلف قولهما وعلى

يضمن ل عندهما المشترك الجير لن الصحيح؛ وهو الخلط بعضهم: يوم
والتضييع.  الحفظ بترك يضمن وإنما بالقبض،

أخذوها شاءوا وإن ضمنوه، شاءوا إن الغنم أرباب يتخير أن وقيل: يجب
الغنم، مإن طائأفة بعضهم ادعى بالحنطة. وإذا الحنطة خلط في كما مإشتركة

فإذا يلزمإه، به أقّر لو مإعنى عليه يدعي لنه هذا؛ غنم هذه مإا يحلف الراعي فإن
الراعي خافا لصاحبه. إذا القيمة ضمن نكل وإن برئ حلف يستحلف. فإن أنكر
عمل مإن ليس الذبح لن ذبحها؛ يوم قيمتها ضامإن فهو فذبحها مإنها شاة على

ً يكون فل شيء، في الرعي كان إذا بلخ: هذا مإشايخ قال العقد تحت داخل
فل لموتها تيقن إذا ومإوتها. أمإا حياتها يرجى الحال شكل كان بأن حياتها يرجى
التيقن حالة الممكن والحفظ بالحفظ، أمإر بالرعي المإر لن عليه؛ ضمان

ًا بالذبح. فيصير بالموت الشهيد الصدر الحالة. وذكر هذه في بالذبح مإأمإور
ل إنسان شاة ذبح مإن «واقعاته»: أن شركة مإن الول الباب في الله رحمه
الجنبي بين هذا. وفرق مإثل في يضمن ل والراعي والبقار يضمن، حياتها يرجى

ل كما الجنبي يضمن فقال: ل بينهما سوى الليث أبو والفقيه والبقار والراعي
الحالة هذه في الكل حق في دللة بالذبح الذن لوجود والبقار الراعي يضمن

إصلح المواضع هذه في الذبح لن البعير؛ في الجواب وكذلك الصحيح، وهو
اللحم يصلح ل الذبح لن البغل؛ في يذبح. وكذا فل الحمار في فأمإا اللحم،

ًا الفرس فيهما. وفي أن مإذهبه مإن الصحيح لن حنيفة؛ أبي عند يذبح ل أيض
كان ،فإن الغنام بعض المالك باع التحريم. وإذا كراهة مإكروه الفرس لحم

ًا الراعي ًا كان وإن الجر مإن شيء يبطل لم خاص الجير مإن يبطل مإشترك
الكلم. نظير فيه باع. والكلم مإا بحصة
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وقد النفس، بتسليم الجر يستحق الخاص لن وهذا الغنام بعض مإات إذا فيما
بالعمل الجر يستحق المشترك فأمإا وسعه، في مإا بأقصى للرعي نفسه سلم
يطيق مإا الغنم في يزيد أن الغنم رب أراد باع. وإذا فيما الرعي عمل يوجد ولم

ًا؛ الراعي كان إذا ذلك له كان الراعي، مإنافعه جميع مإلك الغنم رب لن خاص
له العبد بمنزلة الرعي حق في الجير فصار الجارة، هذه في الرعي حق في
لن طاقته؛ فوق يكلفه ول ههنا فكذا يطيق، مإا الرعي مإن عبده يكلف أن وله



ً أشقى يكون ل الخاص الجير مإن عبده يكلف أن له وليس عبده، مإن حال
أولى. فهاهنا يطيق ل مإا الرعي
المدة بين إذا لنه المدة؛ بين إذا جائأز فالعقد يسم لم أو الغنم له سمى وسواء
في الرعي مإن الجير وسع في مإا أقصى إلى الجارة تنصرفا وحد أجير وصار
الغنم يسم لم وإن العقد، جاز عليه نص عليه. ولو نص كأنه المدة. وصار هذه
ًا استأجر إذا هذا ههنا كذا أشار إذا فأمإا الغنم إلى يشر ولم غنمه ليرعى شهر
يزيد أن المستأجر أراد ثم الغنام هذه لترعى استأجرتك قال بأن الغنم، إلى
lالمشترك. الراعي في كما ذلك، له ليس أن فالقياس الغنم في

عليه المستحق كان الغنام هذه إلى يشر لم لو لنه ذلك؛ له الستحسان وفي
العقد هذا مإوجب تغير وطاقته. فلو وسعه في مإا الرعي مإن الجارة هذه بحكم

مإا بعض الغنام قوله: هذه لن ذلك؛ إلى وجه ول الشارة، بهذه يتغير إنما
وغير هذه رعي يقتضي العقد مإطلق لن حكمه؛ مإوافقة على الكلم أول شمله

غير.  ل هذه رعي ذكر الغنام فبقوله: هذه هذه

الكلم، أول تغيير يوجب ل حكمه مإوافقة على الكلم أول شمله مإا بعض وذكر
مإن يكلفه أن له كان الغنام هذه قوله انعدم بمنزله. ولو والعدم وجوده صار

الجير في الشارة لن المشترك؛ الجير بخلفا ههنا كذا يطيق مإا الرعي
تناوله مإا لجميع ذكر هو بل العقد، مإطلق شمله مإا لبعض بذكر ليس المشترك

بذكر أو الغنام، إلى بالشارة إل يجوز ل المشترك الجير في العقد لن العقد؛
ًا الشارة كانت العدد. وإذا فلم إليه، بالمشار العقد بمطلق العقد تناوله مإا بيان

الزيادة. مإقدار يكلفه أن له يكن
عليه ويستحق عددها، يسم ولم الغنام إلى يشر لم وإن يجوز، فالعقد ههنا أمإا
الكلم، أول لشمله البعض ذكر الشارة فكانت يطيق، مإا مإقدار الرعي مإن

ذكرنا. مإا والتقريب
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ًا الغنام ولدت وإذا وإن الولد، رعي فعليه خاص أجير الراعي كان فإن أولد
الجير على شرط الولد. وإن رعي عليه فليس مإشترك أجير الراعي كان

به يفسد العقد فارق فاسد. لو شرط فهو الولد مإن يحدث مإا رعي المشترك
ًا. وفي العقد بعض أن وهو ذلك في القياس وجه يجوز الستحسان قياس

وكذلك الغنام ظهر كم يدري ل لنه الولد؛ رعي وهو مإجهول، عليه المعقود
ً الولد كان وإذا والولد، الغنام بإزاء الجر الجر مإن الولد حصة كانت مإجهول

ًا. ومإع مإجهولة المإهات حصة فيكون مإجهولة هذا في الخطر تمكن الجهالة أيض
ذلك: أن في الستحسان تلد. وجه أول تلد الغنام أن يدري ل لنه العقد؛

والتسلم. وهذا التسليم مإن مإانعة لكونها العقد؛ فساد توجب إنما الجهالة
الحالة في إليه يحتاج ل مإما وتسلمها الولد تسليم لن ههنا؛ يتأتى ل المعنى

هي الحدوث وبعد الحدوث بعد إليهم يحتاج مإجهولة. وإنما الحال في يقال حتى
لن الحال؛ في المإهات بإزاء كله الجر لن مإعلوم؛ الحال في والجر مإعلومإة،

ل عليه المعقود على زيادة يكون ومإا الزيادة سبيل على شرط الولد رعي
وجود وحال الصل، بمقابلة كله يكون بل يوجد، لم مإا البدل مإن حصة لها يكون



ًا الجر فكان مإعلومإة، الولد البدل انقسام حال هو الذي الولد والخطر مإعلومإ
جعلت الولد لن المإهات، في العقد فساد يوجب ل الولد وجود في المتمكن
ًا ًا يوجب ل الزيادة في والخطر الزيادة سبيل على عليها مإعقود )4ب53( خطر

في فالخطر آخر، مإحل في العقد انعقاد المبيع مإحل في والخطر الصل، في
شيء على يبرئ أن للراعي وليس للحال، المإهات على العقد تمنع ل الولد

يدخل لم البراء لن مإنها؛ عطب مإا يضمن ذلك فعل وإن صاحبها، أمإر بغير مإنها
فصار الرعي، مإن ليس والبراء الراعي، على عقدت الجارة لن العقد؛ تحت

قبله.  كالحال العقد بعد فيه الحال

مإنها، واحدة على نزا الغنم في الذي الفحل ولكن ذلك، يفعل لم الراعي أن ولو
خاص. أجير الراعي كان إن بالجماع، ذلك في الراعي على ضمان فل فعطبت

عنده. الجواب فكذا مإشترك أجير الراعي كان وإن
مإدت وإن (عنه)، التحرز يمكن بأمإر حصل الهلك لن ضامإن وعندهما: هو

ولضمان ذلك، مإن سعة في فهو الباقي يضيع ل حتى اتباعها وترك مإنها، واحدة
ًا الرعي كان إن بالجماع، مإدت فيما عليه الراعي كان إن حنيفة أبي وعند خاص
المإين لن الحفظ؛ بترك يضمن والمإين مإدت مإا حفظ ترك مإشترك. وإن أجير
يضمن، ل فإنه بعذر، ترك إذا فأمإا عذر، بغير ترك إذا الحفظ بترك يضمن إنما
لنه حفظها؛ ترك وإن يضمن ل فإنه الحريق حالة أجنبي إلى الوديعة دفع لو كما

يضمن؛ وعندهما الباقي، يضيع كيل حفظها ترك إنما ههنا فكذلك بعذر، تركها
عنه. الحتراز يمكن بعذر الحفظ ترك لنه
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يردها، سعته مإن يجد لم إذا مإدت فيما عليه ضمان النسخ: ل بعض في ورأيت

لم لنه مإتطوع؛ بالواحدة يجيء مإن تكارى بذلك. وإن صاحبها ليجر سعته أو
ًا عليه والبقر الغنم تفرقت وإن هذا، باستئجار يؤمإر اتباعها على يقدر لم فرق
ول ذلك مإن سعة في فهو ذلك، سوى مإا على وترك مإنها فرقة على وأقبل كلها،

بعذر ترك لنه قولهما: يضمن وعلى بعذر، البعض حفظ ترك لنه عليه؛ ضمان
الجملة.  في عنه الحتراز يمكن

هلكت أي مإنها واحدة فعطبت بلد، في فرعاها مإشترك أجير الراعي كان وإذا
ذلك. أشبه ومإا الحّر مإن والسقوط الفرس وافتراس الماء، في الغرق نحو بآفة

ًا عين وكذا كذا مإوضع في ترعى أن عليك شرطت الغنم: إنما رّب فقال مإوضع
الذي الموضع في الرعي علي شرطت بل الراعي وقال الموضع، هذا غير آخر

لن بالجماع؛ الراعي يضمن حتى بالجماع الغنم رّب قول فالقول رعيتها،
حنيفة؛ أبي قول في يضمن ل حتى الراعي بينة والبينة جهته، مإن يستفاد الذن

خاص، أجير الراعي كان إذا بثابت. وكذلك ليس مإا يثبت لنه المدعي؛ هو لنه
ذكرنا. لما الغنام رب قول فالقول بينا مإا نحو على واختلف

ول ضامإن فهو فعطبت أمإره، الذي المكان غير في ورعاها الراعي خالف وإذا
له. أجر ل أن القياس الغنم سلمت وإن له أجر

مإخالف الّرعي، أصل في مإوافق الراعي، لن الجر الستحسان: يجب وفي
البعض. فعملنا مإن أجود يكون ربما المإاكن بعض في الرعي صفته. فإن في



وعملنا الجر نوجب ولم الضمان، فأوجبنا الغنام عطبت إن الخلفا بجانب
الجر.  فأوجبنا الغنام سلمت إن الوفاق، بجانب

فهو فعطبت فجدبها عنقها، في الرمإق فوقع الرمإكة، يومإق إذا الرمإاك راعي
فكان الرعي عمل مإن ليس لنه الذن تحت يدخل لم التومإيق لن ضامإن؛
ً التلف فل الرمإكة صاحب بإذن ذلك فعل وإن فيه، مإأذون غير عمل مإن حاصل
أجير الراعي كان إذا مإشايخنا: هذا بعض الصل. قال في ذكر هكذا ضمان
فيكون يده، جناية مإن هذا لن ضامإن؛ فهو مإشترك أجير كان إذا فإمإا واحد،

ليس هذا لن حال؛ كل على لضمان أنه على وعامإتهم فتخرق دق لو مإا بمنزلة
ًا الراعي فكان الرعي، عمل مإن حال. كل على المعين على ولضمان فيه، مإعين
العقد؛ به يفسد جائأز. ول فهو بفعله عطبت مإا ضمان الراعي على شرطوا وإذا
مإات مإا ضمان عليه شرطوا وإن شرط، غير مإن العقد يقتضيه شرط هذا لن

العقد، يقتضيه ل شرط هذا لن العقد؛ يفسد العقد في الشرط كان إن مإنها،
يفسد ول الشرط، يصح لم العقد بعد شرطه وإن النفق فيه المتعاقدين ولحد

ّي ذكر مإا قياس إجاراته. وعلى شرح في السلم شيخ ذكر العقد. هكذا القدور
التحقت المفسدة، الشروط مإن شيء الصحيح بالعقد لحق إذا أنه بيوعه في

أبي قول على يقال أن يجب حنيفة أبي قول في العقد وفسد العقد، بأصل
وإذا العقد، يفسد أن بالعقد الشرط هذا لحق إذا أنه الجارة، فصل في حنيفة
عليه فليس ضامإن فهو وإل بسمنها، يأتي مإنها مإات إن الراعي على شرط
العقد إنفساخ بعد الشاة هذه في شرط عمل السمنة إثبات لن السمنة؛ إثبات
قبل كما ذلك يلزمإه فل بموتها، انفسخت قد مإاتت فيما الجارة لن فيها؛

ًا يصير الجارة. ول بهذا العقد يفسد وهل هذا قبل مإّر لما الشرط بهذا ضامإن
المتقدمإة. المسألة في ذكرنا الذي التفصيل على فهو الشرط
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تسعون. بل ل الراعي وقال شاة، مإئة إليك للراعي: دفعت الغنم رّب قال وإذا
البينة أقامإا التسعين. وإن على زاد فيما القبض لنكاره الراعي قول فالقول
وليس الراعي، على القبض في زيادة له تثبت لنها الغنم؛ صاحب بينة فالبينة

تحت يدخل لم التصرفا هذا لن يأكل الغنم. وأن ألبان مإن يسقى أن للراعي
ًا كان إذا للراعي شيء. وليس في الرعي مإن ليست لنها العقد؛ يرعى أن خاص

ذلك على ومإضى الرعي لعمل غيره مإن نفسه أجر أنه فلو بأجر، غيره غنم
ً الجر فله به الول يعلم شهور. ولم يتصدق ل مإنهما واحدة كل على كامإل

يأثم.  أنه إل ذلك، مإن بشيء

بخلفا غيره، مإن نفسه يؤاجر أن الوحد لجير وليس وحد أجير هذا كان وإن
مإن وجه، مإن المشترك أجير يشبه الرعي في الوحد أجير لن المشترك الجير
يرعى بأن المدة، في بتمامإه مإنهما واحد كل إلى العمل إيفاء يمكنه إنه حيث
العمل إيفاء على يقدر إنه حيث الثاني. فمن غنم ويرعى المدة في الول غنم
على العقد أوقع إنه حيث ومإن مإشترك، أجير كان بتمامإه، مإنهما واحد لكل



في كما وجه كل مإن مإشترك كان ولو وحد، أجير كان العمل على ل المدة
كل على الجر ويستحق غيره، مإن نفسه يؤاجر أن له كان والخياط القصار

مإن وحد أجير كان ولو ذلك، مإن بشيء يتصدق ول يأثم ول كامإلً، مإنهما واحد
مإنهما واحد كل إلى اليفاء يمكنه ل لعمل المدة على العقد أوقع بأن وجه كل

ًا نفسه أجر بأن المدة في بتمامإه وحصد فخدم للخدمإة أو للحصاد، بدرهم يومإ
ً الجر يستحق ل فإنه لغيره، اليوم بعض في له كان فإذا ويأثم، الول على كامإل

ًا بأجير فقلنا: لشبهه حظهما الشبهين على وقومإا المشترك تأجير شبه
ً الجر يستحق المشترك إنه حيث ومإن يتصدق، ول مإنهما، واحدة كل على كامإل

ًا يأثم وحد أجير شبه أظهرنا وإنما المإكان، بقدر حظهما الشبهين على توقير
لنا بالشبهين؛ العمل لتمكننا الجر؛ نقصان حق في ل الثم حق في الوحد أجير

ًا؛ يأثم كان الجر، نقصان حق في الوحد أجير شبه أظهرنا لو إنما الجر لن أيض
العمل فيتعطل الثم، مإوجب وهذا الول، عن عليه المعقود بعض لمنعه يسقط

مإن ذلك عدا وفيما الثم، حق في الوحد أجير شبه أظمها فلهذا بالشبهين،
المشترك.  بأجير ألحقناها الحكام

ًا استأجر إذا الظئر باب في قلنا مإا هذا ونظير ًا ظئر كانت ولده، لترضع شهر
آخرين قوم مإن نفسها، أجرت فإن نفسها تؤاجر أن لها يكون ل حتى وحد أجيرة

تستحق فإنها واحد كل ولد أرضعت وقد المدة، مإضت حتى الولون يعلم ولم
ً الجر وتأثم. وإن ذلك، مإن بشيء تتصدق مإنهما. ول واحدة كل على كامإل
ًا لها أن إل العمل، على ل المدة على العقد أوقعت لنها وحد، أجيرة كانت شبه
واحد كل إلى الرضاع إيفاء يمكنها إنه حيث مإن الرضاع في المشترك بأجير
وحد، أجيرة لنها فقال: تأثم؛ حظهما، الشبهين على مإا فوقر بتمامإه مإنهما

ً الجر قلنا: تستحق المشترك بأجير ولشبهها ( فكذلك بشيء تتصدق ول كامإل
) هذا.4أ45
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ّطل كان قال: ولو ًا تب بقدره؛ الجر يسقط مإرض أو الشهر، في يومإين أو يومإ

يستحق إنما الوحد وأجير والمرض، التبطل مإدة في للرعي نفسه يسلم لم لنه
وأصوافها، ألبانها أجرها أنه على ليرعى غنمه إليه دفع ولو بقدره؛ الجر مإن
واللبان الصوافا لن ومإعدوم؛ بمجهول استأجره لنه فاسد؛ هذا فإن

فساعة ساعة ذلك بعد ويحدث يزداد ومإا المقدار، مإجهول للحال الموجودة
يمنع. أن أولى فمجموعها الجارة، جواز مإانع مإعدوم. وأحدهما

ًا الراعي على واشترط راعي إلى غنمه رجل دفع قال: ولو ًا جبن ًا مإعلومإ وسمن
ًا، لن فاسد؛ فهذا للراعي فهو وأصوافها، وسمونها ألبانها مإن بقي ومإا مإعلومإ

المشروط بعد بقي مإا فإن ومإعدوم؛ بمجهول استأجره فإنه الول في مإا فيه
يبقى ل أن يجوز الول. وهو: أنه في ليس غرر زيادة وفيه ومإعدوم، مإجهول
ليس مإنع زيادة الفصل هذا في فكان الغنم لرّب المشروط بعد شيء للراعي

الراعي أصاب ومإا أولى فههنا الول الفصل في الجارة تجز لم فإذا الول، في
على وله فاسد، عقد بحكم استهلكها لنه ضامإن؛ فهو وسمونها ألبانها مإن

فاسدة.  إجارة بحكم عمله استوفى لنه المثل؛ أجر الغنم صاحب



بذلك وأقر إليه، المدفوع فأستهلكها غيره إلى رجل غنم الراعي دفع وإن
إذا القابض يضمن أن له وليس الراعي، يضمن أن الغنم لصاحب فإن الراعي

فيضمن؛ الراعي أمإا بينة، للمدعي يقم ولم المدعي، مإلك المقبوض أن يقر لم
ًا يعتبر كان إن إمإا يخلو ل لنه ًا، أو أمإين إيجاب مإن لبد اعتبر مإا ذلك وأي ضمين

القابض يضمن عياله. ول في ليس مإن إلى المال دفع مإتى عليه الضمان
ًا القابض قبض مإا كون يثبت لم لنه للمدعي؛ ول القابض، بإقرار ل للمدعي مإلك

لغيره كان دفع مإا أن الراعي وإقرار الراعي، بإقرار يثبت إنما ثبت لو بالبينة
تضمين له يكن فلم أنكر، إذا إليه المدفوع حق في تقبل ول حقه، في مإقبول

أن بذلك القابض أقّر أو له كان قبض مإا أن البينة المدعي أقام فإن القابض،
ًا قبض مإا كان عين وجد لنه يأخذه؛ أن للمدعي كان القابض، يد في بعينه قائأم
ًا كان وإن مإاله شاء وإن القابض ضمن شاء إن بالخيار المالك كان مإستهلك

وأمإا غيره، إلى مإاله دفع لنه إشكال؛ فل الراعي تضمين أمإا الراعي ضمن
سبيل على إليه دفع الراعي لن حنيفة؛ أبي قول على مإشكل فتضمينه القابض

وضع لنه كذلك؛ كان إنما يضمن، ل المودع مإودع أن مإذهبه اليداع. ومإن
عندهم استهلك إذا يضمن المودع ومإودع إليه، المدفوع استهلكها إن المسألة
ًا، يؤذن لم مإكان في الراعي رعى وإذا يده، في هلك إذا فيما الخلفا إنما جميع
وجهين: على فهذا الجر؟ يستحق هل فيه، بالرعي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
عطبت لما لنها عليه؛ أجر ل فإنه عطبت فإن سلمت أو الغنم عطبت إن إمإا

ًا، صار الغنم ًا الغنم فصار ضامإن ًا فصار الخلفا وقت مإن له مإلك مإلك راعي
الجر. يستحق فل نفسه،

الجر. يستحق الستحسان الجر. وفي يستحق ل أن فالقياس سلمت وإن
ًا يضمن لم وإن الجر، يستحق فل خالف أنه ذلك في القياس وجه مإا على قياس

الدابة وسلمت آخر، مإكان في بها فذهب كذا، مإكان في لتذهب دابة استأجر لو
هذا.  فكذلك يضمن لم وإن عليه، أجر ل فإنه

لنه وجه؛ مإن مإخالف وجه مإن مإوافق صنع فيما الراعي أن الستحسان ووجه
المكانين بين التفاوت لن الصفة؛ في مإخالف عليه المعقود الصل في مإوافق

بأن قيل ولهذا مإختلفين، بجنسين يلحقها فل يسير تفاوت الرعي حق في
بسبب مإختلفين بجنسين يلتحقا لم وإذا المكان يبين لم وإن صحيحة الجارة

ًا، الجنس مإع التفاوت بعض في الرعي فإن غير، ل الصفة في اختلفا إنما واحد
ًا وكان أجود، يكون ربما المإكنة ًا الصل حق في مإوافق الصفة حق في مإخالف
ولم يمنع والخر الجر يوجب أحدهما لن مإتعذر؛ واحدة حالة في بهما والعمل
الضمان وأوجبنا الخلفا، بجانب عملنا يسلم لم حالين. إن في فعملها يوجب

باب في فأمإا الجر، وأوجبنا الموافقة بجانب عملنا سلم وإن الجر، يوجب ولم
مإتفاوتة الركوب حق في الطرق لن وجه؛ كل مإن مإخالف فالمستأجر الدابة
ًا ًا، تفاوت ًا الدابة يفسد طريق رب فاحش ل طريق ورب لصعوبته، فيه يسير يومإ

ًا فيه بالسير يفسدها التفاوت، باعتبار مإختلفين بجنسين فالتحقا لسهولته، شهر
بدت مإتى الشيئين بين المجانسة واختلفا الركوب وهو واحد اسم جمعهما وإن

الحقيقة. حيث مإن الثانية المجانسة كاختلفا السم، دون التفاوت بسبب
ًا استوفى ولو أو عبده، فاستخدم للركوب دابة استأجر بأن حقيقة، آخر جنس

هذا. فكذلك يسلم، لم أو سلم عليه أجر ل ثوبه لبس



في به يعمل أن على مإضاربة رجل إلى مإاله دفع لو بما يشكل قيل: هذا فإن
فاسدة، المضاربة فإن ربح، حتى واشترى فباع الكوفة، مإن فأخرجه الكوفة

ويضمن. 

حق في المإاكن بين التفاوت لن وجه؛ مإن مإخالف وجه مإن مإوافق وهذا
هذا ومإع المكان، بيان غير مإن المضاربة صحت ولهذا يسير، تفاوت التجارة

خسر. قلنا: لو كما يضمن فإنه وربح المكان، ذلك غير في تصرفا إذا قال: بأنه
بالبيع المضاربة فيه وقعت الذي المال المضارب استهلك المضاربة في

المضاربة. عليه وقعت مإا سوى آخر مإال يده وفي الكوفة، إلى فعاد والشراء،
على وكان ضمان، عليه يكن لم بعينه بالمال وعاد المال، يستهلك لم أنه ولو

وقياس الغنام، عطبت لو أن مإسألتنا مإن المضاربة مإسألة فقياس المضاربة،
الكوفة. إلى بعينه بالمال عاد حتى يبع لم لو أن المضاربة مإن مإسألتنا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ل مإلتفة أشجار بين ومإرعاهم قرية لهل سمرقند»: بقار أهل «فتاوى وفي
ضمان ل مإرحه دواب مإن فذهبت الدواب، جميع إلى النظر على البقار يقدر
يستحفظون إنما وهم بأمإرهم، المرعى هذا في دوابهم يرعى إنما لنه عليه؛
ذلك في الدواب جميع إلى النظر وسعه في يكن لم فإذا وسعه، في بما البقار

ًا يكون فل يلزمإه، لم المرعى ًا تارك ًا: أهل يضمن. وفيه فل لرمإيه، حفظ أيض
كل أرسل السكك في السرح أدخل إذا البقار إن بينهم العرفا جرى مإوضع
فضاعت كذلك الراعي ففعل صاحبها، إلى يسلمها ول صاحبها، سكة في بقرة
عليه ضمان الدبوسي: ل نصر أبو فقال صاحبها، إلى تصل أن قبل شاة، أو بقرة

ًا ذلك يعد لم بعضهم: إذا كالمشروط. وقال المعروفا أن مإّرة، غير مإّر لما خلف
عليه.  ضمان ل

أنه وزعم ليله، فجاء ليرعاها بقار إلى بقرة أرسل مإن «النوازل»: أن في وذكر
بعد وجدها ثم يجدها فلم القرية، في صاحبها فطلبها القرية وأدخلها بقرتة، رد

البقار مإن رضوا القرية أهل كان الجناية. قال: إن في نهر في وقعت وقد أيام،
صاحبها، مإنزل في بقرة كل يدخل أن يكلفوه ولم القرية، إلى بالبقور يأتي بأن

إذا عليه ضمان ول يمينه، مإع القرية إلى بالبقرة جئت قد للبقار: أني فالقول
على البقار «المنتقى»: اشترط قيمتها. وفي ضمن يحلف أن أبى وإن حلف،

مإنها، بريء فأنا مإسمى مإنها مإوضع إلى القرية البقر دخلت إذا أني أصحابها
مإوضع إلى بمثلها فجاء مإنهم، رجل بقر مإات بريء. فإن وهو جائأز فالشرط

بعث وإن الول، الشرط على يخرجها. قال: فهو لم البقر فيه اجتمع الذي البقر
أهل وبين بينه كان الذي بالشرط يسمع ولم الموضع، ذلك إلى بقرة رجل

جائأز فالشرط الشرط يسمع كان وإن عليه، يرد حتى البقار يرى لم القرية
ًا. عليه استحسان
ًا بعثت «النوازل»: امإرأة وفي فقال: الثور إليه الرسول جاء ثم بقار إلى ثور

ظهر لنه البقار؛ على ترجع أن فلها بينة، لها قامإت إن الثور فهلك مإنه، وأخذ لي
كان إن الرسول على البقار يرجع ل ثم إذنها، بغير الغير إلى مإالها دفع البقار أن

الباقورة ترك لنه يرجع؛ بذلك علم يكن لم وإن إليه دفع ذلك ومإع لها، أنه يعلم



) ل4ب54( فأفسدته رجل زرع في الباقورة فوقعت عنها، وغاب جناية في
بفعل تلف إنما الزرع، في أرسلها الذي هو البقار يكون أن إل عليه ضمان

مإّر.  وقد الزرع في يرسلها لم إذا البقار، إلى مإضافا غير وذلك الباقورة

بالنوبة دوابهم يرعون قرية والضمان: أهل الغصب كتاب «الجناس» في في
قول في ضامإن يوسف: هو بن إبراهيم قال أحدهم، نوبة في بقرة مإنها فذهبت

قولهم في يضمن ل أنه الليث: عندي أبو وقال المشترك الجير يضمن مإن
ًا؛ ذلك كان أجير جعل إن لنه أجير؛ ل رعيه في مإعين مإنهم واحد كل لن جميع
ًا فكان يجوز، ل وذلك جنسها مإن بمنفعة مإنفعة مإبادلة ًا ل مإعين ل والمعني أجير

يضمن.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ثمة: النوازل» قال «مإجموع في المسألة ذكر
ً استأجر لكن هو يذهب فلم أحدهم نوبة كان وإذا الباقورة فأخرج ليحفظها رجل
إن ينظر مإنها، بقر فضاع عاد ثم يعني: الخير الكل، إلى رجع ثم المفازة، إلى
ضامإن، فهو ذلك قبل ضاع وإن عليه، ضمان فل الكل مإن رجع بعدمإا ضاع كان
إذا هذا ولكن بأجرائأه، يحفظها أن له لن بحال، النوبة صاحب على ضمان ول
هذا. قبل مإر مإا على بنفسه الحفظ عليه يشترط لم

يحرس لنه عليه؛ ضمان ل شيء الخان مإن فسرق الخان لحفظ استؤجر رجل
هذا يوجد، ولم بالتضييع إل يضمن فل أربابها يد في فهو المإوال أمإا البواب،

الله. رحمه جعفر أبي الفقيه جواب
السوق في الحوانيت يحرس حارس القاضي: في مإحمد بن أحمد عن وذكر

المشترك، الجير مإعنى في لنه ضامإن؛ أنه شيء، مإنه وسرق حانوت فنقب
ًا يرعى مإن بمنزلة فصار حدة، على حانوت واحد كل لن شاة إنسان لكل غنم

ذلك. ونحو
يشغل أن أراد لو أنه ترى أل خاص، أجير الحارس أن بكر: عندي أبو الفقيه قال

أبي والفقيه بكر، أبي قول على والفتوى ذلك، له يكن لم أجر صنف في نفسه
جعفر.

ًا، مإنهم الجر يأخذ أن فله السوق أهل مإن واحد الحارس استأجر وإذا جميع
جرت هذا في لن رئأيسهم؛ المستأجر كان إذا مإنهم يأخذ مإا له ويجعل

ًا، استأجروه كأنهم وصار المعامإلة، فكراهتهم بذلك يرضوا ولم كرهوا وإن جميع
جعلوه لنهم ذلك؛ جاز رئأيسهم استأجر فإذا مإصلحتهم، ذلك في لن باطلة؛
استئجارهم.  بمنزلة استئجاره فكان أنفسهم على كالسيد

ًا البقار يصير ول غاب وإذا بصره، عن البقور يغب لم مإا نام وإن للحفظ تارك
ًا يصير بصره عن للحفظ. تارك

ًا نام وتأويله: إذا ًا نام إذا أمإا جالس ًا يصير مإضجع في ذكرنا وقد للحفظ، تارك
ًا النوم بين الفرق الوديعة كتاب ًا النوم وبين مإضجع السفر غير في جالس

وبه كذلك يكون فهاهنا حال كل على ضمان ل فقلنا السفر، في بينهما وسوينا
hختم.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم



وتلميذه القصار في آخر نوع
ابن وأقعد الحانوت، على.... في الثوب وضع الليث»: قصار أبي «فتاوى في

الثوب الطرار فطر السفل الحانوت أخيه ابن فدخل القصار، وغاب َحافظ أخيه
وجهين: على فهذا

كان الذي الموضع عينه عن غاب إنسان دخله لو بحال السفل البيت كان إن
ًا: وجهين هلى وإنه الثوب فيه أيض
وضمه أم ول أب له يكن لم أو أمإه أو أبوه القصار إلى ضمه الخت ابن كان إن

عليه، الواجب الحفظ بترك مإنعه لنه الصبي؛ على فالضمان نفسه إلى الخال
يضمن ول الصبي، ذلك بيد الثياب يحفظ أن له لن القصار؛ على ضمان ول

الصبي. عند الثياب بترك القصار
أخذ القصار لكن ذكرنا، مإن جهة مإن القصار إلى مإنضم غير الصبي كان وإن
ًا وأقعده بيده في مإخالف لنه القصار؛ على فالضمان للحانوت مإحافظ

عياله. في ليس مإن استحفاظ
ًا الصبي كان فإن الموضع، ذلك دخوله مإع يراه بحيث الصبي كان وإن مإنضم
مإنها. واحد على ضمان فل إليه
لما الحفظ يترك لم فلنه الصبي وأمإا الصبي، بيد حفظه له فلن القصار أمإا

فيه. الثوب يرى بحيث فيه دخل الذي الموضع كان
ّلم قصار فنام ويحفظها، المقصرة في ليشمسها أجيره إلى الناس ثياب س
ومإتى ضاعت كيف يدري ل قطع خمس مإنها ضاع وقد بالثياب، رجع ثم الجير

فالضمان نومإه، حال في ضاع أنه يعلم لم جعفر: إذا أبو الفقيه قال ضاعت،
بترك ضامإن فالجير نومإه، حال في ضاع أنه علم وإن الجير، دون القصار على

الوجهين في القصار ضمن الثياب صاحب شاء وإن عليه، الواجب الحفظ
ًا.  جميع

مإسألة في يأخذ كان لنه القصار يضمن أن له قال الليث: إنما أبو الفقيه قال
ضمان فل حنيفة أبي قول في أمإا ومإحمد، يوسف أبي بقول المشترك الجير
نأخذ. وبه بعلمه يكن لم الهلك لن القصار؛ على

فلما المرتهن عند نجاسة الثوب أصاب وقد فكه ثم قصاره ثوب رهن قصار
وتشاجرا ذلك مإن القصار فامإتنع بتنقيته القصار كلفه الثوب صاحب إليه نظر

قيمة مإن تنقص لم النجاسة كانت إن عنده، فهلك القصار يد في الثوب فترك
وبين بينه وخلى أفكه فإذا بالرهن خالف إن لنه القصار، على شيء فل الثوب
الثوب. قيمة ضمان عن خرج المال

على صب مإن بمنزلة شيء بسببها يلزمإه ل قيمته مإن تنقص لم إذا والنجاسة
ل فهلك، النجاسة تلك ليغسل عنده العبد صاحب فجعل نجاسة، غيره عبد

عليه. ضمان
بذلك والثوب الثوب، نقصان إل القصار على فليس قيمته تنقص كانت وإن

الثوب. ضمان عن خرج بالتخلية أنه ذكرنا، لما أمإانة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا إنسان ثوب خرق مإن نظير وهو ًا، خرق هذا الثوب: أصلح رب له قال يسير

الخرق نقصان إل المخرق على يكن لم فهلك عنده الثوب ترك فإن الخرق
هاهنا.

ًا القصار أجير دق وإذا ضمان فل فتخرق عصره أو فخرقه القصارة ثياب مإن ثوب



مإأذون والجير القصارة، ثوب في القصارة عمل مإن حصل الخرق لن عليه؛
ثياب مإن كان فيما بالقصارة أجير وإنه بالجارة، يثبت الذن لن ذلك، في

يخالف، أن إل فيه، المأذون عمله مإن بالخرق يضمن ل القصار وأجير القصارة،
الجير عمل لن ضامإن والستاد يخالف، ولم القصار حق في وحد أجير لنه

الستاد عمل ولو الحكم، حيث مإن بنفسه عمل الستاد كأن فيصير إليه مإنقول
هاهنا.  كذا الضمان عليه كان حقيقة بنفسه

ًا وطىء وإذا ًا كان إن فتخرقه ثوب لنه بذلك؛ عليه ضمان فل مإثله يوطأ ثوب
ًا كان وإن دللة، الستاد جهة مإن فيه مإأذون سواء يضمن فإنه مإثله، يوطأ ل ثوب

مإثله يوطأ ل مإا لوطىء مإأذون غير لنه يكن، لم أو القصارة ثوب الثوب كان
ًا حمل لو مإا بخلفا وهذا الستاد، جهة مإن الستاد بإذن القصار بيت في شيئ

فإنما الجير يضمن ل القصارة ثياب مإن كان إن فتخرق، ثوب على فسقط
الوطىء وفي الجير، ضمن القصارة ثياب مإن يكن لم وإن الستاد يضمن
مإثله. يوطأ ل مإما كان إذا الحالين في يضمن

ًا ل الستاد جهة مإن فيه مإأذون غير الوطىء بينهما: أن الفرق وجه دللة، ول نص
ًا أمإا ًا الثوب كان إذا فلنه ودللة القصارة، أعمال مإن ليس فلنه نص ل رقيق

الحمل فأمإا بوطئه، الذن ل وطئه عن النهي الحال بدللة فالثابت مإثله يوطأ
مإن حصل فالفساد القصارة ثوب على سقط فإذا وأسبابها، القصارة أعمال مإن

ثياب في القصارة بأعمال مإأمإور والجير القصارة، ثوب في القصارة عمل
ً عمله فيصير القصارة، الستاد، ويضمن الجير، يضمن فل الستاد إلى مإنقول

فتخرق. دق لو كما
مإأذون غير عمل مإن حصل فالفساد القصارة، ثوب مإن ليس مإا على وقع وإن
مإن ليس فيما ل القصارة، ثياب مإن كان فيما بالقصارة، فيه أذن إنما لنه فيه؛
تحت هذا وإذا القصارة، ثياب مإن يكن لم فيما بأجير وليس القصارة، ثياب
بأمإر سراج أو بنار دخل لو وكذلك سواء، ذلك في والجنبي هو كان الذن

على ضمان فل القصارة ثياب مإن كان إن فأحرقته، شرارة فوقعت القصار
ضمن القصارة ثياب مإن يكن لم ) وإن4أ55( الستاد على الضمان وإنما الجير

مإن كان فيما أجير لنه الجير؛ يضمن ل القصارة ثياب مإن كان مإا أمإا الجير،
على ذلك ضمان يكون مإنه تولد فما أسبابه مإن وهذا بالقصارة، القصارة ثياب

فتخرق. دق لو كما الجير، على ل السناد
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ثياب مإن ليس فما بأجير ليس لنه القصارة؛ ثياب مإن ليس مإا ويضمن
ً استأجر إذا سواء. وكذلك ذلك في والجنبي الجير فيكون القصارة، رجل
ٍء على وسقط البيت، مإتاع مإن يده مإن شيء فوقع ليخدمإه، مإتاع مإن شي

لنه عليه؛ والوقع الواقع، حق في أجير لنه عليه؛ لضمان فإنه فأفسده البيت،
بمنزلة فيكون ويضع، البيت مإتاع ليرفع للخدمإة يستأجر وإنما للخدمإة، استؤجر

ًا فتخرق دق إذا القصار أجير على سقط لو مإا بخلفا القصارة، ثياب مإن ثوب
بأجير ليس لنه الخادم؛ على الضمان كان فأفسد، البيت صاحب عند كان وديعة
أجير بمنزلة سواء. وكان والجنبي هو فيكون الوديعة، مإن عنده كان فيما



القصار ثياب مإن ليس ثوب على فوقع شيء يده مإن سقط إذا القصار
هذا. فكذلك يضمن كذلك كان فأفسده. ولو

فأفسدها الوديعة على فوقع شيء يده مإن سقط إذا المودع بخلفا وهذا
في والمإساك بالحفظ مإأمإور المودع لن وذلك يضمن، قال: ل وههنا يضمن،
ًا؛ كان شيء عليها يده مإن سقط فإذا فيها، بالتصرفا مإأمإور غير الوديعة ضامإن

البيت؛ مإتاع في بالعمل مإأمإور للخدمإة الجير فأمإا الحفظ، مإن هذا يتولد لم لنه
عليه يكون ل فساد ذلك مإن تولد فإذا ووضعها، رفعها يتولى الذي هو لنه

لو أن مإسألتنا مإن الوديعة قياس فيه. وكان مإأذون عمل مإن تولد لنه ضمان؛
مإن حصل الهلك لن لضمان وهناك فهلكت المودع، يد مإن الوديعة سقطت

الثياب مإن يدق فيما القصار أجير أن هذا. ولو فكذلك فيه مإأذون المإساك. وإنه
وجهين:  على فهذا فتخرق، ثوب على فوقعت المدقية، مإنه انقلبت

ً المدقة انقلبت إن أمإا يدق التي الخشبة على يقع أن قبل الثوب على أول
أن قبل انقلبت فإن عليها، يدق التي الخشبة على وقعت بعدمإا انقلبت أو عليها،

ًا. إن وخرق القصارة ثوب على يقع عليه، ضمان فل القصارة ثياب مإن كان ثوب
مإن كان فيما القصارة عمل مإن حصل الخرق لن الستاد، على الضمان وإنما
الثوب، هذا حق في بالقصارة أجير لنه الستاد؛ بإذن فيكون القصارة ثياب

ثوب على وقع الستاد. وإن يضمن وإنما يده، جنت مإا يضمن ل القصار وأجير
الستاد؛ إذن بغير حصل الخرق لن يضمن الجير فإن القصارة، ثياب مإن ليس
ليس القصارة، ثياب مإن كان فيما أجير وإنه بالجارة، يثبت بالعمل الذن لن

سواء. ذلك في والجنبي هو فيكون القصارة، ثياب مإن ليس فيما بأجير
ثياب عليها يدق التي الخشبة على وقعت بعدمإا المدقة انقلبت إذا فأمإا

ًا فأصابت القصارة، تفصيل، بل يضمن ل الرواية»: أنه «ظاهر في ذكر آخر، ثوب
ثيابه. مإن يكن لم أو القصارة ثياب مإن الثوب ذلك يكون أن بين
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فيه، الجواب يكون أن يقول: يجب كان أنه الله رحمه البلخي بكر أبي عن حكي

فيه الجواب ذكر وقد الثوب، هذا على ابتداء المدقة وقعت إذا فيما كالجواب
هذا. فكذلك التفصيل، على
ثياب مإن كان فيما بالقصارة أجير وإنه بالجارة، ثبت بالعمل الذن لن وهذا

الرواية» «ظاهر في ولكن القصارة، ثياب مإن ليس فيما بأجير وليس القصارة،
ثياب مإن ليس الذي الثوب على المدقة انقلب بين فرق يفصل. فكأنه لم

الخشبة، على وقعت بعدمإا انقلبها وبين الخشبة، على وقوعها قبل القصارة
القصارة.  ثياب وعليها

ً حصل مإتى النقلب أن بينهما الفرق ووجه ثياب مإن ليس الذي الثوب على أول
أجير وإنه بالجارة، ثبت الذن لن أصلً؛ فيه مإأذون غير العمل فهذا التجارة،

بغير هذا حصل فإذا القصارة ثياب مإن ليس فيما ل القصارة، ثياب مإن كان فيما
ًا بقي إذن على الضمان فكان الستاد، إلى ينتقل الجير. ولم على مإقصور

الستاد. على ل الجير
ً وقع إذا فأمإا انقلبت ثم القصارة ثوب وعليها عليها يدق التي الخشبة على أول



الستاد بإذن حصل العمل فهذا وتخرق القصارة ثياب مإن ليس آخر ثوب إلى
ًا فيكون حقه، في أجير وإنه أولً، القصارة ثوب على وقعت لنها دقه. في مإأذون
ً العمل هذا كان وإذا إلى العمل مإن القدر هذا انتقل الستاد بإذن حاصل

الخشبة على وقعت مإا بعد المدقة انقلبت ثم بنفسه دق الستاد فكأن الستاد،
على الضمان يجب كذلك كان فتخرق. ولو الثوب وأصاب عليها، يدق التي

هذا. فكذلك الجير، على ل الستاد
ًا أصابت وإن في ذكرنا الذي التفصيل على فيه الجواب يكون أن يجب آدمإي

على فالضمان الخشبة على يقع أن قبل الدمإي على النقلب كان الثوب. إن
الستاد على الضمان يكون أن يجب الخشبة على وقعت مإا بعد كان وإن الغلم،

بنفسه. فعل الستاد كأن الجير، على ل
ًا كسر ولو عليه ويدق يدق مإما كان إن الوجه، هذا على القصارة أداة مإن شيئ
الستاد، جهة مإن عليه ويدق يدق، مإا استعمال على سلط لنه عليه؛ ضمان فل

ً الكسر فيكون يدق ول يدق ل مإما كان إذا فأمإا يضمن فل الستاد بإذن حاصل
مإن مإسلط غير فإنه الستاد أذن بغير حصل الكسر لن ضامإن عليه. فالجير

عليه. يدق ول يدق مإال استعمال على الستاد جهة
في عليه ضمان ل فخرقته حموله به فجرت حبل على الثوب القصار جفف ولو

هذا لن يضمن وعمله. وعندهما فعله مإن يكن لم الهلك لن حنيفة؛ أبي قول
السابق، إلى مإنقول الدابة مإشي لن ضامإن والسابق عنه، التحرز يمكن مإما
السابق. على ذلك ضمان كان مإشيها مإن تولد فما
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ول الثوب وتخرق فأعانه مإعه، لدقه الثوب برب استعان «العيون»: قصار وفي
عن سماعة ابن رواه القصار، على كله فالضمان تخرق، الدقيق أي مإن يدري

باعتبار القيمة نصف القصار على يوسف:أن أبي عن بشر مإحمد. وروى
يكون فيه يحدث فما بالقبض، القصار ضمان في الثوب لمحمد: أن الحوال،

قولهما على يكون أن يجب وهذا غيره، فعل مإن أنه يعلم أن إل ضمانه في
ً القصار يضمن ل أن حنيفة: ينبغي أبي قول على خاصة. أمإا أنه يعلم لم مإا أصل

عندهما، ضمان يد عنده، أمإانة يد المشترك الجير أن على بناء دقه مإن تخرق
ًا يوسف أبي كقول قوله يكون أو للحوال. اعتبار

ًا «النوازل»: سلم وفي َكّل ثم خياط، أو قصار إلى ثوب ً َو إليه فدفع بقبضه، رجل
يستند ل القصار لن الثوب رب ذلك يلزم لم الثوب؛ ذلك غير القصار

الثوب هلك إذا الوكيل على ضمان ول الثوب، رّب مإن بالتمليك ول بالمعاوضة
ًا، فكان بأمإره، القصار مإال قبض لنه يده؛ في القصار يبيع أن الثوب ولرب أمإين

بثوبه.
ًا فيها فجعل وديعة، ثياب عنده «المنتقى»: رجل وفي صاحبها، طلبها ثم له ثوب

ًا أخذ مإن كُل له، ضامإن فالخذ المستودع ثوب فضاع إليه، كلها فدفعها شيئ
ً بعث الثوب رب كان له. وإن ضامإن فهو فضاع له، أنه على ثوبه ليأخذ رجل
ًا إليه القصار فدفع على ضمان فل للقصار الثوب كان إن المرسل ثوب غير ثوب

لم القصار ضمن فإن شاء أيهما الثوب رب ضمن لغيره كان وإن الرسول،
القصار.  على يرجع لم الرسول ضمن وإن الرسول، على يرجع



قصار إلى ثوبه دفع عمن الوزجندي السلم شمس المإام القاضي وسئل
قال: القصار؟ يضمن هل الثوب، هلك حتى اليوم يفعل فلم اليوم، ليقصره

ًا نعم. بعث إلى تدفعه فل أصلحت للقصار: إذا قال ثم تلميذه، بيد قصار إلى ثوب
القصار يضمن هل بالثوب التلميذ فذهب تلميذه، إلى دفعه أصلحه فلما تلميذي

فلن ثوب هذا له يقل لم القصار إلى الثوب دفع حين التلميذ كان فقيل: إن
التلميذ القصار صدق فإن للقصار، قال: ذلك كان وإن يضمن، ل إليك به بعث
أعلم. فل. والله ل ومإا ضمن، ذلك في
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):4ب55«النوازل» ( وفي
ًا رجل إلى دفع ًا دفع أو مإعه الغلفا ودفع فيه، ليعمل مإصحف صيقل إلى سيف

ل مإودع؛ الغلفا في لنه الغلفا يضمن ل فسرق مإعه، الجفن ودفع ليصقله،
يده. جنت مإا إل يضمن ل والمودع أجير
والسيف والغلفا المصحف قال: يضمن أنه مإحمد «القدوري» عن وفي

فصار الغلفا، عن والمصحف الجفن، عن يستغني ل السيف لن والجفن؛
ًا أعطاه وإن واحد، الشيء ًا، له يعمل مإصحف ًا أو غلف ًا، له يعمل سكين نصاب
في العمل إيقاع على أستأجره لنه يضمن؛ لم السكين أو المصحف فضاع
كالمودع، فيهما فكان تقدم، مإا بخلفا الغير، لذلك بتبع ليسا وهما فيها ل غيرها
مإحمد. قول على كله وهذا

الحفظ، في بالتقصير أو بصنعه هلك مإا إل يضمن، ل حنيفة أبي قول على أمإا
ذكرنا. كما هلك، مإا إل يضمن ل حنيفة أبي قول على كالمودع. والفتوى

ًا رجل إلى يوسف: دفع أبي «المنتقى» عن وفي ًا، جفنه مإن ليصلح سيف شيئ
لو وكذلك الجفن في العمل لن وديعة؛ عنده النصل لن يضمن؛ لم نصله فضاع

ًا إليه دفع ًا إليه دفع إذا يضمن. وكذلك ل غلفه فضاع بأجر، ينقطه مإصحف ثوب
ًا إليه دفع إذا وكذلك بالمنديل فضاع مإنديل، في لرقوه فضاع كفيه، ليصلح مإيزان
ًا إليه دفع الميزان. ولو فيه يكون الذي العود فهو سرجه، على صفة يقطعه ثوب

ًا؛ والسرج للصفة ضامإن أعلم.  والله فيهما العمل لن جميع

ًا صانع إلى دفع ًا له ليتخذ ذهب ًا، سوار فأصلح عمله، مإن يكن لم والنسج مإنسوج
الول الصانع كان فإن الثاني، مإن فسرق ينسجه، مإن إلى ودفعه وطوله الذهب

ًا الثاني يكن ولم مإالكه، أمإر بغير الثاني إلى دفعه ًا، ول أجير للمالك كان تلميذ
ّاء أيهما يضمن أن أمإا ضامإن، الول حنيفة: الصانع أبي قولهما. وعند في ش

العمل مإن فرغ إذا لنه يضمن؛ لم العمل بعد مإنه سرق أنه ذكر فإن الجير
في يتصرفا لنه ضمان؛ يد فيده العمل، في دام مإا أمإا وديعة، يد يده صارت

يتصرفا لم إذا حنيفة أبي عند يضمن ل إنما المودع ومإودع أمإره، بغير الغير مإال
مإالكها. أمإر بغير الوديعة في
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آخر نوع
الرد لن الجير على والنساج، والخياط القّصار نحو المشترك، أجير في الرد

في القبض ومإنفعة له، القبض مإنفعة كان مإن على يجب فإنما القبض، بقبض
والعين مإنفعة، الثوب ولرب الجرة، وهو عين، للجير لن للجير المواضع هذه
لو مإا بخلفا وهذا عليه الرد فكان أكثر الجير مإنفعة فكان المنفعة، مإن خير



ًا أجر ثمة لن الدابة؛ صاحب على الرد يجب فإنه المستأجر، وفرغ دابة، أو عبد
عليه. الرد فكان أكثر، الجير مإنفعة فكانت مإنفعة، وللمستأجر عين، للجير
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جارية ضاع لو حتى بأجر، لهم ويشتري للناس يبيع لنه مإشترك؛ أجير النحاس
لنه مإشترك؛ أجير بأن تم حنيفة. وكذلك أبي عند يضمن ل بصنعه ل عنه غلم أو

عليه الضمان وجوب كان يصنعه، ل شيء ضاع فمتى بأجر الناس مإال يحفظ
ًا الدلل دفع فلو مإشترك أجير الدلل وصاحبيه. وكذلك حنيفة أبي بين خلف

على ضمان فل به، يظفر ولم بالثوب فذهب ويشتري ليراه، رجل إلى الثوب
ّد أمإر هذا لن الدلل؛ له فقال ثوب الدلل يد في كان ولو البيع، في مإنه لب

عليه؛ ضمان فل أعطاه مإن إلى ذلك الدلل فدفع مإني، سرق مإالي رجل: هذا
وغاصب الغاصب، على رده قد أنه إل غاصب، الدلل أن فيه مإا أكثر لن

الغاصب.  على بالرد يبرأ الغاصب
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ًا، قصار إلى دفع إذا مإحمد: قال ثوبي هذا قال: ليس إليه القصار سلمه فلما ثوب

ل مإن قول وفي القصار، يضمن مإن قول في يمينه، مإع القصار قول القول
القصار؛ قول القول كان وإنما عليه، أجر ول الجر في يصدق ل ولكن يضمنه،

ًا، اعتبر إن لنه هذا يقول كالغاصب هذا، مإثل في الضمين قول فالقول ضمين
ًا اعتبر وإن غصبه، الذي إل أودعني، الذي هو قال: هذا إذا كالمودع فكذلك أمإين

الضمان دفع حق في يصدقان ل إنما والمإين الضمين لن الجر، يستحق ل أنه
ذلك في المدعي لن فل غيرهما، على الضمان إيجاب في أمإا أنفسهما، عن

تجب إنما العقد، بنفس تملك ل الجرة لن المستأجر؛ هو والمنكر الجير،
استيفاؤها. يعلم ولم عليها، المعقود المنفعة باستيفاء

ً الفضلي»: استأجر «فتاوى وفي ويسلمها كذا، بلد إلى حمولة له ليحمل حمال
مإا الغار في الحمولة وزن للحمال: إن السمسار فقال فحملها السمسار، إلى
ثم نقص، مإا بحساب الجر مإن أعطيك ل فإنما الوزن، في نقصت قد كذا صح

للحمال، فالقول الحمال وكذبه الجر، السمسار: أوفيتك فقال ذلك، بعد اختلفا
بين الخصومإة إنما بينهما، شغل ل لنه صاحبه؛ قبل مإنهما واحد لكل خصومإة ول

الحمل. صاحب وبين الحمال
كر كل فحمل حنطة أكرار مإلح إلى دفع مإحمد: فيمن «العيون» عن وفي
كاله كان طعامإي. وقد الطعام: نقص رب قال الشرط، مإوضع بلغا فلما بكذا،
للملح: الطعام. ويقال لصاحب فالقول ينقص الملح: لم الملح. وقال على
كان وقد الملح، ضمان طلب ولو سمي مإا مإقدار كر كل مإن مإنه يأخذ حتى كله
الطعام: كله لصاحب ويقال وافر الطعام أن للملح فالقول أجره، إليه دفع
زيادة يدعي الملح الول الوجه في لن طعامإك؛ مإن نقص مإا يضمنه حتى

بنفس ل بالعمل تجب إنما الجرة أن ذكرنا، لما مإنكر الطعام وصاحب الجر،
العقد. 



بحسابه، الجر مإن شيء رد وجوب يدعي الطعام صاحب الثاني الوجه وفي
نقص مإا تضمنه حتى الطعام: كله، لصاحب هاهنا: يقال قال ثم ينكر، والملح

نقص مإا بقدر الجر مإن يسترده حتى به المراد يكون أن فيحتمل طعامإك، مإن
ظاهر هو كما الطعام مإن انتقص مإا تضمين به أراد أنه ويحتمل طعامإك مإن

به المراد كان وإن الكل قول على ظاهر فهو الول به المراد كان فإن اللفظ،
مإا على يوسف أبي وقول قوله على أو خاصة، مإحمد قول على فهذا الثاني
ليس حنيفة أبي قول على رددت. أمإا المشترك: قد الجير قال إذا فيما ذكرنا،

مإّرة. غير ذكرنا مإا على مإنه تقصير أو بجناية إل الملح، تضمين الطعام لصاحب
قوله. على والفتوى
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فهات بدرهمين، السفينة: حملتك صاحب له قال سفينة «النوازل»: ركب وفي

فهات بدرهمين، السكان لحفظ استأجرتني الراكب: بل الدرهمين. وقال
استأجره حيث السفينة صاحب لن الراكب؛ بينة تقبل البينة، الدرهمين. وأقامإا

ههنا. ذكر كذا يركب بأن له أذن فقد السكان، لحفظ
في السكان لمإسك استأجرتني إجارتك على ادعى هذا: رجل بعد وذكر

أني السفينة رب عليه وادعى دراهم، بعشرة آمإل إلي ترمإذ مإن سفينتك،
مإنهما واحد لكل فالقول دراهم، بخمسة آمإل إلى ترمإذ مإن سفينتي في حملتك

لستواء الخر، بيمين البداية مإن بأولى ليست أحدهما بيميني والبداية يمينه، مإع
ًا أقرع وإن بأحدهما، يبدأ أن فللقاضي والنكار، الدعوى في حالهما للتهمة نفي
صاحبه. على مإنهما واحد لكل أجر ول فحسن

ّينة، أقامإا وإن ّينة فالبينة الب ول دراهم، عشرة السفينة صاحب على وله الملح، ب
ًا المإرين لن الملح؛ على السفينة لصاحب أجر إجارة لكانت كانا لو جميع

السفينة.  في كونه مإن للملح بد ل لنه انتقضت؛ السفينة صاحب

ً أكريتك، أني آخر على رجل ادعى ولو دراهم، بعشرة بلخ إلى ترمإذ مإن بغل
فالقول دراهم، بخمسة ببلخ فلن إلى لبلغه استأجرتني أنك الجر عليه وادعى

أولى؛ البغل صاحب فبينة البينة، أقامإا أجر. وإن ول يمينه، مإع مإنهما واحد لكل
فل المإرين، ثبوت تقدير على البغل صاحب غير على واجب البغل حفظ لن

الجر. يجب فل تأخرت، أو تقدمإت ذلك على الجارة تجوز
وسكنها، وكنسها الدار أخذ السنة انقضت فلما سنة، داره «النوازل»: أجر وفي
الدار رب صدقه فإن وألقيتها، فكنستها دراهم فيها لي المستأجر: كان فقال

يدعي المستأجر لن يمينه؛ مإع ) قوله4آ56( فالقول أنكر وإن ضمن ذلك في
ًا، عليه ينكر. وهو ضمان
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آخر نوع
ً دفع إذا ًا دفع أو لينسجه، نساج إلى غزل صباغ إلى أو ليقصره، قصار إلى ثوب

به وجاء أقر ثم ذلك على وحلف والثوب الغزل المدفوع فجحد ليصبغه،
ًا ًا أو مإنسوج ًا، أو مإقصور لنه الجر؛ فله الجحود قبل عمل قد كان فإن مإصبوغ

ففي الجحود، بعد عمل كان وإن الجر فاستحق الجارة، قيام حال عمل
ً للمالك ضامإن وهو للنساج، الثوُب النساج صار بالجحود لنه غزله؛ مإثل غزل
ًا ً غصب ومإن للغزل؛ غاصب ذلك مإثل وضمن المالك، حق يبطل ونسجه غزل

القصار وفي لنفسه عمل لنه له؛ أجر ول المإثال ذوات مإن الغزل لن الغزل؛



بعد عمل وقد قائأم، مإال عين الثوب في له ليس لنه له؛ أجر ول لصاحبه الثوُب
الجارة. بطلن

عين له لن فيه؛ الصبغ زاد مإا قيمة أعطاه شاء إن الثوب رب يخير الصباغ وفي
ثوبه عليه ترك شاء وإن القصار، بخلفا الصبغ، وهو الثوب في قائأم مإال

«العيون» .  في الجملة الغاصب. هذه في كما أبيض قيمته وضمنه

الخياط: وقال خطته الثوب: أنا رب قال مإخيط الناطقي»: ثوب «واقعات وفي
مإع الثوب رب قول فالقول داره في أو الثوب، رب يد في كان فإن خطته أنا

في أو الخياط يد في كان وإن عليه، أجر ل حلف فإذا يدعيه، مإا ينكر لنه يمينه،
الجر فله حلف فإذا له، شاهد الظاهر لن يمينه؛ مإع للخياط فالقول يديهما،

الثوب. رب على
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الجارة في التوكيل والعشرون: في التاسع الفصل
ً الرجل وكل وإذا ًا له يستأجر بأن رجل فالجر ففعل، مإعلوم ببدل بعينها دار

الموكل يطالب أن وللوكيل الموكل يطالب والوكيل بالجرة، الوكيل يطالب
صح. وأبرأه الوكيل، مإن الجر الجر وهب الجر. وإذا يطالبه لم وإن بالجرة،
المإر. على بالجر يرجع أن وللوكيل
قبض الوكيل يكن لم إن الجر مإع الجارة ناقص إذا الدار، باستئجار الوكيل

ًا صحيحة فمناقصته المستأجر، ًا أو قياس تصح أن فالقياس قبضه وإن استحسان
المناقصة.

ًا يستأجر أن وكله وإذا تصح ل الستحسان وفي ًا، له أرض فأستأجره شهر
للوكيل. الثاني والشهر للموكل، الول فالشهر شهرين،

أحد لن له العقد وقع أحدهما فأستأجر وأرض دار باستئجار رجلين وكل وإذا
دفعها فإن للوكيل فيقع للموكل العقد إيقاع فيعذر بالستئجار ينفرد ل الوكيلين

بالتعاطي. وهذه مإبتدأة إجارة الموكل وبين بينه انعقدت الموكل إلى الوكيل
بالتعاطي. تنعقد الجارة أن نص المسألة

يوسف: رجل أبي «المإالي» عن مإحمد. وفي عن سماعة «نوادر» ابن وفي
ً أمإر المؤاجر إن ثم ففعل، مإعلوم بأجر رجل مإن أرضه أو داره يؤاجر أن رجل

الجر كان المؤاجر. ولو على ضمان ول جائأز فالنقص الجارة، المستأجر نقص
ًا المإر. على مإناقصته تجوز ل ذلك الجر ويعجل بعينه شيئ

ًا صار الثانية: الجر المسألة في أن والفرق بالقبض فالمؤاجر للمإر، مإملوك
ًا، يملك لم المإر الولى المسألة في أمإا المإر، مإلك عن ذلك إزالة يريد شيئ

فافترقا.  شيء، عن مإلكه يزيل ل بالنقص فالمؤاجر

ً الرجل وكل وإذا ًا له يستأجر أن رجل بمئة السنة هذه رجل مإن بعينها دار
مإن أخذها الموكل وأراد المؤاجر، مإن وقبضها الوكيل فأستأجرها درهم،

وجوه: على المسألة فهذه الجر، يأخذ حتى الموكل مإن الوكيل فمنعها الوكيل،
الدار يحبس أن للوكيل ليس الوجه هذا وفي مإطلقة، الجرة تكون الول: أن

ثم لنفسه، أستأجره كأنه الحقوق حق في بالستئجار الوكيل لن الموكل؛ مإن
ًا الجر وكان هكذا كان ولو الموكل، مإن أجر الدار؛ مإنع للوكيل يكن لم مإطلق



مإع الوكيل مإنعها ههنا. فإن فكذا العقد، بنفس تملك ل الجرة لن الجرة لجل
لن الوكيل؛ على واجب فالجر السنة، مإضت حتى المبيع حق له ليس أنه

ولو العقد حقوق مإن لنفسه. والجر العاقد بمنزلة الحقوق حق في الوكيل
لم وإن الجر، عليه كان الجارة مإدة الدار وقبض سنة، لنفسه الدار أستأجر
الدار قبض الوكيل لن بالجرة؛ الموكل على الوكيل ههنا. ويرجع كذا يسكن

قبض بمنزلة فهو بحق، حصل مإتى الوكيل وقبض القبض، حق وله الجر مإن
يقابله الذي عليه المعقود حق في الوكيل يد لن عليه المعقود حق في الموكل

ًا الوجود حكم وللمنفعة ونيابة، أمإانة يد البذل ًا شيئ العقد. حكم حق في فشيئ
ًا وجدت المنافع كأن صار الموكل كيد الوكيل يد صار فإذا ًا شيئ يد في فشيئ

يد تكون أن مإن الوكيل يد خرجت إذا إل الجر مإن شيء يسقط فل الموكل،
يد تصير حتى بالبدل العين الوكيل يحبس بأن مإعينين، يأخذ وذلك الموكل،
حق ههنا للوكيل ليس لنه ههنا؛ يوجد لم وذلك العقد، بحكم ضمان يد الوكيل
بالجرة. الحبس
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ًا، الوكيل يصير والثاني: أن حق في ل ههنا الغصب تحقيق يمكن ول غاصب
لو لنه العين؛ حق في ول عندنا، الغصب بمحل ليست المنافع لن المنافع،

ًا اعتبر لن الول؛ إلى وجه ل الموكل، مإن أو الجر، مإن يعتبر أن إمإا للعين غاصب
الموكل لن الثاني؛ إلى وجه ول العقد بحكم حصل الجر مإن الدار الوكيل قبض
الوكيل يد تنقلب لم يتصور. وإذا ل المالك غير مإن والغصب للعين بمالك ليس

حدوث فصار أمإانة، يد الوكيل يد تثبت الحبس بحكم ضمان يد ول غاصب، يد
سواء. الموكل يد في ووجودها الوكيل يد في المنافع
ً الجر يكون الثاني: أن الوجه نظير الوجه هذا في والجواب سنة، إلى مإؤجل

كان إذا العقد لن أظهر؛ الوجه هذا في الول. والكلم الوجه في الجواب
ًا، ً الجر كان وإذا بالسكنى، إل تجب ل فالجرة مإطلق بعد إل يجب ل مإؤجل
ل بأن أولى فكان وأبين، أظهر ههنا للوكيل الحبس حق انعدام فكان السنة،
بالضمان. والمإانة النيابة، عن يده تتبدل

لم السنة تمت حتى الجر مإن أو المستأجر، مإن الدار أجنبي رجل غصب ولو
إلى يرجع فيما المإر كيد ول الوكيل، كيد ليس الغاصب يد لن أجر؛ عليها يجب
ًا تحدث والمنافع العقد، حكم ًا، شيئ قبض قبل المعقود هلك فحصل فشيئ

الفصل الجر. بخلفا سقوط فأوجب العقد، له وقع مإن قبض وقبل العاقد،
يد الوكيل ويد حقيقة، المنفعة حدوث عند الوكيل يد في الدار هناك لن الول؛

ًا، الموكل حيث مإن العقد، له وقع مإن قبض بعد عليه المعقود هلك فحصل حكم
الجر. يسقط لم فلهذا الحكم
بعض في ذكر الدين جمال الجل المإام القاضي جدي تعليق في ورأيت

ًا. المإر على بالجر يرجع ل الصورة هذه في الوكيل الروايات: أن استحسان
ًا صار بالحبس الوكيل إلى مإال فكأنه الصحيح، وهو قال: ثمة مإن الدار غاصب

غصبه لو ومإا هذا فصار الجملة، في مإنصور المالك غير مإن والغصب المإر،
سواء.  أجنبي



المعنى إلى جدي وأشار يوسف، أبي «نوادره» عن في سماعة ابن روى وهكذا
ً الوكيل قبض فوقع الموكل، كقبض الوكيل فقال: قبض وصار للموكل، أول

سقوط ذلك فيوجب الموكل، مإن السكنى غاصبا ذلك بعد بالسكنى الوكيل
فقال: الوكيل يوسف لبي المعنى إلى سماعة ابن الموكل. وأشار عن الجر

ًا. ولو الموكل مإن أجر ثم لنفسه، استأجر كأنه الحقوق حق في بالستئجار حكم
لم المدة مإضت حتى الموكل إلى الدار الوكيل يسلم ولم حقيقة، هكذا كان

ههنا. كذا الموكل، على الجر الوكيل يستحق
الوكيل عليها تعدى ثم الوكيل، مإن الدار قبض المإر كان لو قال: وكذلك

الوكيل، على الدار لرب الجر لزم السنة، مإضت حتى المإر يد مإن فأخرجها
فصار القبض، حق وله الدار قبض الوكيل لن المإر؛ على بها الوكيل ويرجع

ًا الموكل ًا، بقبضه قابض يد خرج إذا يسقط إنما المإر، عن الجر سقط فلو حكم
مإر. مإا على يخرج ولم الموكل، يد يكون أن مإن الوكيل
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ًا يصر لم لنه عليه؛ ضمان فل الوكيل، سكنى مإن الدار إنهدمإت فإن الدار غاصب

ًا يصر ولم مإر ولما المإر ) مإن4ب56( وكذلك القبض، حق وله الجر، مإن غاصب
ًا يصر لم أن إل المإر سكنى شرط أنه الباب في مإا أكثر لن بالسكنى؛ غاصب

ًا أستأجر مإن أن إل السكنى، مإثل السكنى غيره فأسكنها بنفسه، ليسكنها دار
ًا يصر لم أجر، وبغير بأجر مإحمد قال كذلك. ثم فههنا الجر يلزمإه حتى مإخالف

على بالجر يرجع الوكيل الولى: أن المسألة وفي المسألة، هذه في الله رحمه
القياس.  في الجر

إذا بالشراء الوكيل فإن بالشراء الوكيل على القياس أعلم والله به أراد وإنما
ل فكذا الجر، عن الثمن يسقط ل هلك، حتى الحبس حق له وليس حبس،
سنة الدار الوكيل استأجر إذا ذكرنا الذي هذا ههنا الموكل عن الجر يسقط

ًا. فأمإا أو مإؤجلة، درهم بمئة عليه يصح ل الجر تعجيل الوكيل شرط إذا مإطلق
فالوكيل ذلك، الوكيل فيملك مإعتاد، الجر وتعجيل مإطلق الجر لن المإر؛ وعلى
الوكيل قبض فإن كذلك فههنا بالتفاق المعتاد بالجل البيع يملك المطلق بالبيع
الجر، يستوفي حتى الجر مإن الدار يمنع أن فله يدفع لم أو الجرة، ودفع الدار

ثم لنفسه استأجره كأنه العقد حقوق، حق في بالستئجار الوكيل أن ذكرنا لما
الجر تعجيل بشرط مإوكله مإن أجره ثم لنفسه أستأجر مإوكله. ولو مإن أجره
هنا. كذا الدار، حبس حق له كان
السنة، مإضت حتى الموكل طلب بعدمإا الموكل مإن الدار الوكيل مإنع فإذا

المإر؛ على به يرجع ول مإّر لما الوكيل على للجر فالجر الوكيل، يد في والدار
تكون أن مإن الوكيل يد خرجت الحبس حق وله الجر، مإن الدار حبس لما لنه
ًا، الموكل يد في حادثة لمنافع تصر فلم ونيابة، أمإانة يد الجر يجب فلم حكم

فمنعه المإر وطلبه العين، قبض إذا العين بشراء كالوكيل وصار الموكل، على
يده ليبدل اليمين المإر عن يبطل الوكيل. وهناك يد في هلك ثم الوكيل، عنه
ورجع الجر؛ الوكيل لزم السنة مإضت حتى الدار المإر يطلب لم فلو ههنا، كذا
ًا صار المإر لن الجر؛ على به الوكيل، يد بدلت الوكيل. فلو بقبض للدار قابض

ًا الوكيل يد فصار يوجد ولم الطلب، بعد يكون إنما وذلك بالمنع، تبدل إنما باقي
العين.  بشراء الوكيل في كما النيابة، حكم على



تمت حتى مإنه الوكيل فمنع الدار، المإر طلب ثم السنة، نصف مإضت وإن
قبل كان مإا بحصة المإر على ويرجع الوكيل، على كله الجر وجب السنة،

ًا والمنع الطلب، بعد مإا بحصة يرجع ول الطلب، فصار بالكل، للبعض اعتبار
بعد وبعضها الموكل، طلب قبل يده في بعضها هلك إذا العيان بشراء كالوكيل

المإر على ويرجع كله، بالثمن يؤاخذ فالوكيل الوكيل، وسع الموكل، طلب
ههنا. كذا والطلب المنع، بعد هلك مإا بحصة
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ً أمإر مإحمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي ًا له يستأجر أن رجل أرض

لنفسه الرض اشترى المإر إن ثم به، المإر أمإره كما المأمإور فاستأجره بعينها،
يردها، أن له يكون ل فإنه علم، ثم بالجارة يعلم ل وهو صاحبها، مإن ذلك بعد

الجارة. بحكم يده في ويكون
ونفذ صح، قد المإر المأمإور استئجار لن الجارة؛ يرد يردها: ل ل قوله مإعنى
عليه. والرد بالنقص حقه إبطال يملك فل المإر حق به ويعلق المإر، على
ًا: الوكيل وفيه عشر، بخمسة استأجرها إذا بعشرة بعينها الدار باستئجار أيض

وعلى المإر، على أجر فل بعشرة، استأجرتها الموكل. وقال: إنما إلى ودفعها
الخلفا. وهذه لمكان الوكيل على نفذ ههنا العقد لن الدار؛ لرب الجر الوكيل

بالتعاطي. تنعقد ل الجارة أن دليل المسألة
الراضي دفع إذا الراضي بإجارة مإحمد: الوكيل إبراهيم» عن «نوادر وفي

جاز؛ المزارع قبل مإن كان وإن يجوز، ل الوكيل قبل مإن البذر كان إن مإزارعة،
ًا، المزارع يصير المزارع قبل مإن كان إن البذر لن ًا والوكيل مإستأجر ول مإؤاجر

في يوسف أبي بشر» عن «نوادر وفي الوكيل، قبل مإن البذر كان إذا مإا كذلك
ويتصدق فاسد، فهو عشر، بخمسة أجرها إذا بعشرة، الدار بإجارة الوكيل

أخذها.  قد كان إن بالخمسة

ً أجر مإحمد: رجل سماعة» عن ابن «نوادر وفي ًا رجل رجل استحقها إنه ثم دار
يؤاجرها أن به وأمإر الجر، إلى دفعتها وقال: كنت الدار، على له قامإت ببينة
قول فالقول لي فالجر وأجرتها مإنه، غصبتها الجر: كنت قال لي، فالجر لي،
مإلك في يتصرفا إنما النسان أن الظاهر لن له؛ شاهد الظاهر لن الدار؛ رب

بينته؛ تقبل ل الغصب مإن ادعى مإا على بينة الجر أقام وإن الغير، لذلك الغير
للبطال. ل للثبات شرعت والبينات المستحق، قول إبطال يريد البينة بهذه لنه
وكانت بينته، قبلت الغضب مإن ادعى بما المستحق إقرار على بينة أقام وإن

بالغصب، إقراره يثبت إنما المستحق قول يبطل ل البينة بهذه لنه له؛ الجرة
بناء، الرض في بنى الجر كان الجرة. ولو حكم عليه يترتب الغصب ثبت إذا ثم
الجر: غصبتك وقال وتؤاجر تبني أن الرض: أمإرتك رب مإبنية. فقال أجرها ثم

البناء، مإبنية. وعلى غير الرض قيمة على الجر قال: يقسم وأجرتها، وبنيتها
في لن للغاصب؛ فهو البناء أصاب ومإا الرض، لرب فهو الرض أصاب فما

يده. في البناء لن للغاصب؛ شاهد الظاهر البناء
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ببخارى المرسومإة الطويلة الجارة الثلثون: في الفصل
ًا رجل مإن أجرا الرجلين الشروط: في كتاب في الله رحمه مإحمد قال دار



ذلك، مإن يستوثق أن فأراد مإنها، يخرجاه أن المستأجر فخافا سنين، عشر
مإقسم الخر والشهر بدرهم، الول الشهور مإن شهر كل يستأجر فالحيلة: أن

الدار.  مإن يخرجانه ل فهما الخر، للشهر كان إذا الجر مإعظم فإن الجر،

أجر جعلوا أو ببخارى، المرسومإة الطويلة الجارة استخرجوا المسألة هذه وعن
ًا المتقدمإة السنين في أن الخيرة. وحكي للسنة الجر مإعظم وجعلوا قليلً، شيئ
إبراهيم بن مإحمد الفقيه زمإن في كان مإثلما المعامإلة بيع يكتبون كانوا البتداء

ليصل الجارة مإن النوع هذا وأخذت الربا، شبة لمكان ذلك كره الميداني،
عن المإن مإع والرض الدار مإنفعة لهم فيحصل بأمإوالهم، السترباح إلى الناس
المال. مإقصود مإن شيء ذهاب

فتاوى في المرسومإة الطويلة الجارة وجدت به: أني أثق مإن أخبرني وقد
ّوية قديمة وإنما الكبير، جعفر أبي الزاهد المإام الشيخ برواية مإحمد، عن مإر
إلى فيصل الفسخ، مإن مإنهما واحد كل ليتمكن مإنهما؛ واحد لكل الخيار شرط
حتى شهر كل آخر مإن أيام ثلثة اشتبه وإنما الفسخ، بواسطة مإاله أصل

الداخلة اليام غير في شرط فيكون المستثناة اليام هذه في الخيار يشترط
على الخيار يزيد العقد في الداخلة اليام في الخيار شرط كان لو إذ العقد، في

في الخيار شرط إذا حنيفة. أمإا أبي عند العقد يفسد العقد. وإنه في أيام ثلثة
غير في أيام ثلثة على زيادة اشتراط هذا كان العقد، عن المستثناة اليام

العقد، في الداخلة اليام في الخيار شرطنا إذا ولنا العقد؛ يفسد ل ولنه العقد،
فشرطنا ومإحمد، حنيفة أبي عند صاحبه مإن مإحضر غير مإن الفسخ يصح ل

الفسخ مإن مإنهما واحد كل لتمكن العقد؛ عن المستثناة اليام هذه في الخيار
ًا يكون الفسخ لن صاحبه؛ مإن مإحضر بغير هذه بعد العقد لزوم مإن امإتناع

صاحبه. حضرة يشترط فل اليام،
هذه بجواز البخاري: يفتي الفضل بن مإحمد بكر أبو الجليل المإام الشيخ وكان

هذا. يومإنا إلى ببخارا الئأمة مإن بعده مإن الجارة. وكذا
أبي المإام والشيخ حامإد، بن بكر أبي المإام كالشيخ مإشايخنا، مإن الزهاد وكان

يقولون وكانوا الجارة هذه بجواز يفتون ل كانوا وأمإثالهما، السفكردري حفص
قالوا.  كما المإر وليس شبهة، فيها

الخيار شرط فإذا واحد، بإيجاب حصل لنه واحد؛ عقد هذا الشبهة: أن وبيان
ثلثة على الخيار مإدة نزيد سنة كل آخر وفي أشهر، ستة كل آخر في أيام ثلثة
فساد يوجب أيام ) ثلثة4أ57( على زيادة واحد عقد في الخيار واشتراط أيام،
أخرى. شبهة يجيء يوسف أبي قول وعلى حنيفة، أبي قول على العقد
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الشهر. وسط في أو الشهر، غرة في الجارة عقد عقدا إذا ذلك: أنهما وبيان
عنده، خيار أيام تصير كلها السنة تلك فإن سنة، كل آخر في الخيار وشرط
فائأدة. العقد يفيد فل المدة، آخر إلى والثالثة الثانية السنة وكذلك
يوسف. أبي مإذهب على أخرى مإسألة على المسألة هذه وقاسوا

ًا آخر مإن اشترى وصورتها: رجل ًا أو عبد بالخيار أنه على شهر رأس على ثوب
دفع المجوز والمعنى كله، خيار الشهر ذلك إن الشهر، هذا مإن يوم آخر فيه



ًا غيره يعرض ل النسان لن الغير؛ بأمإوال الناس حاجة ًا شيئ مإن مإاله مإن كبير
ًا، إل مإالي نفع وصول فيه يطمع أن غير فكان الحوائأج، تقوم ل النادر وبذلك نادر
الجانبين. مإن النظر تعديل الجارة هذه تجويز في
ًا يعتبر الجارة: أنهما هذه بجواز قالوا الذين المشايخ اختلف ثم ًا، عقد أو واحد

ًا ًا قالوا: يعتبر مإختلفة. بعضهم عقود ثلثة الخيار مإدة يزيد حتى مإختلفة عقود
ًا قالوا: يعتبر حنيفة. وبعضهم أبي عند العقد به فيفسد واحد عقد في أيام عقد

ًا؛ ًا اعتبرناها لو لنا واحد ًا، يكون الول العقد سوى فما عقود الجارة وفي مإضاف
هذه مإن التعجيل. والغرض باشتراط ول بالتعجيل، الجرة تملك ل المضافة
طويلة، إجارة اليتيم دار إجارة الختلفا هذا على ويبتني الجرة، تلك الجارة

طويلة. إجارة لليتيم الدار واستئجار
الجرة قليل يصيبها التي المدة في يجوز ل أنه لشك العقد هذا البناء: أن ووجه

فمن الباقي؟ إلى الفساد يتعدى وهل الستئجار، في الجرة وكثير الجارة، في
ًا جعله ًا جعله ومإن يتعدى، قال: ل عقود ًا، عقد قال: يتعدى.  واحد

ًا اعتبرناها الكل، إلى الفساد قالوا: يتعدى مإشايخنا مإن المحققين وبعض عقد
ًا ًا أو واحد ًا اعتبرناها إن عقود ًا، عقد ًا اعتبرناها وإن فظاهر، واحد مإتفرقة عقود

ًا تعتبر إنما لنها فكذلك؛ مإن اليام. أمإا هذه بعض استثناء باعتبار مإتفرقة عقود
فلن اللفظ حيث مإن أمإا واحد، عقد فهما المتعاقدين ومإقصود اللفظ، حيث
والمستأجر الشرائأط، بهذه المدة هذه بكذا الدار هذه يقول: أجرتك الجر

مإقصود فلن المتعاقدين، مإقصود حيث مإن استأجرت. وأمإا يقول: قبلت،
ّدة هذه بعض واستثناء واحد، عقد مإباشرة المتعاقدين لتمام العقد هذا مإن الم

النفع حصول مإع بالمال التوثيق وهو العقد، هذا مإن مإقصودهما هو مإا
مإعنى المدة. فهو تمام قبل الفسخ مإن مإنهما واحد كل ويمكن للمستأجر،

ًا واحد قولنا: العقد ًا مإقصود مإن الباقي في الفساد ثبت البعض فسد فإذا ولفظ
ًا، وجه كل مإن بالفاسد فيلحق وجه، هذه جواز في حيلة طلبا فإن احتياط

للسنة بتمامإه الجارة مإال يجعل أن للصغير الدار كانت إذا فالحيلة الجارة،
ً المتقدمإة السنين بمقابلة ويجعل الخيرة، يبرء أكثر. ثم أو مإثله، أجر هو مإال

حنيفة أبي عند إبراؤه ويصح المتقدمإة، السنين أجر عن المستأجر الصغير والد
ًا ومإحمد، ًا يصير أن أراد وإن يوسف، لبي خلف حكم به يلحق عليه مإجمع
لهذه سنة كل مإثله أجر إلى ينظر أن للصغير الب أستأجر والحيلة: إذا الحاكم،

المتقدمإة ولسنين المستأجرة، للسنين اعتباره على الجارة مإال فيجعل الدار،
ًا قليلً. شيئ
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مإئة، سنة كل الدار هذه مإثل وأجر مإثلً، درهم ألف الجارة مإال كان صورته: إذا
بمقابلة ويجعل قليل شيء السنين هذه أوائأل مإن سنة عشرين بمقابله يجعل

المقصود. قال ويجعل فيجوز، قليل، شيء إل ألف المستأجرة سنين العشر
ًا يعتبر أنه عندي الله: والصح رحمه الشهيد الصدر الحكام سائأر في عقود
ًا ًا عقد حاجة ل التعجيل. وعندي باشتراط أو بالتعجيل الجرة تلك حق في واحد
ًا اعتبارها يمكن فإنه التكلف، هذا إلى ًا. عقد واحد



على الخيار يزيد واحد. قلنا: نعم، عقد في أيام ثلثة على الخيار قوله: يزيد
الخيار يشترط أن شرط الجارة هذه جوز مإن فإن العقد في ل لكن أيام، ثلثة
الخيار يريد كيل العقد، تحت داخلة غير هي التي المستثناة الثلثة اليام هذه في
زيادة الخيار اشتراط هذا كان العقد، في داخلة غير وإنها المستثناة، اليام في

يمكن وكذا بالجماع، العقد يفسد ل وإنه العقد، أيام غير في أيام ثلثة على
ًا اعتبارها ًا. اعتبرناها إن عقود عقود

روايتان فيه أصحابنا عن قلنا المضافة الجارة في تملك ل الجرة قوله: بأن
واشتراط بالتعجيل، الجرة فيها تملك التي بالرواية فنأخذ ذكرنا، مإا على

الدواب في تجوز والضياع، العقار في الطويلة الجارة تجوز التعجيل. وكما
ًا، والمماليك المإلك. في كله الفصل. وهذا يوجب ل المعنى إذ أيض

فإن طويلة، مإدة المتولي مإن الوقافا استأجر الوقافا. فنقول: إذا إلى جئنا
ول مإحالة، ل شرطه مإراعاة يجب سنة مإن أكثر يؤاجر ل أن شرط الواقف كان

ًا، يشترط لم كان وإن الجارة، هذه بجواز نفتي مإن جماعة عن نقل شيئ
في أجوز جعفر: إنما أبو الفقيه واحدة. وقال سنة مإن أكثر يجوز ل أنه مإشايخنا

الدين هشام الكبير الشهيد ذلك. والصدر على زاد فيما أجوز ول سنين، ثلث
إذا إل سنين ثلث في بالجواز يفتى الضياع، يقول: في كان بالرحمة، الله تغمده
الجواز.  عدم في المصلحة كانت

كانت إذا إل واحدة، سنة على زاد فيما الجواز بعدم يفتى الضياع غير وفي
إذا ثم والموضع، الزمإان باختلفا مإختلف أمإر وهذا الجواز، في المصلحة

أجر ازداد وإذا الجارة، تفسخ ل أجرتها، حصة مإن جاز الذي الوجه على استأجر
العقد، يفسخ ل سمرقند» أنه أهل «فتاوى في ذكر المدة بعض مإضي بعد مإثلها
وقت ازداد. وإلى مإا على ويجدد العقد، يفسخ الطحاوي»: أنه «شرح في وذكر

مإضى. لما المسّمى يجب الفسخ
يحصد لم زرع فيها كان بأن فيها، الجارة فسخ يمكن ل بحال الرض كانت ولو
تمام إلى الزيادة وبعد ذلك، بحساب المسمى يجب الزيادة وقت فإلى بعد،

fالكل. عند ازدادت إذا تعرفا إنما الجر وزيادة مإثلها، أجر يجب السنة
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العقد، يفسخ ل المإلك في المزارعة. وأمإا كتاب في الجملة هذه الطحاوي ذكر

الروايات. باتفاق غل أو المثل أجر رخص
ًا آخر مإن أستأجر وإذا ًا أو دار الجر إن ثم مإثلً، سنة قصيرة مإدة مإقاطعة أرض

مإدة في تجوز ل الطويلة الجارة أن لشك طويلة، إجارة غيره مإن أجرها
أصلً. تنعقد ل المستأجر إجارة أن ذكرنا لما القصيرة، الجارة

ًا جعلها فمن ورائأها؟ فيما يجوز وهل ًا عقد جعلها ومإن تجوز، يقول: ل واحد
ًا مإضافا، القصيرة المدة وراء فيما العقد لن يقول: تجوز؛ مإتفرقة عقود

القصيرة المدة انقضت فإذا جائأزة، المستقبل في وقت إلى الجارة وإضافة
وقت جاء ثم الطويلة، الجارة في المستأجر باع وإذا ضرورة، الطويلة تنعقد

 البيع؟ ينفذ هل الختيار،



روايتين؛ المسألة في البّستاني: إن الواحد عبد الزاهد المإام الشيخ عن حكي
الخيار أيام في البيع نفذ فإذا مإضافة، المستثناة اليام وراء فيما الجارة لن

بعض مإّر، مإا على روايتان المضافة الجارة فسخ وفي الجارة، تلك تنفسخ
ًا النفاذ بعدم يفتى أن قالوا: يجب زمإاننا مإشايخ والحتيال، التلبيس عن احتراز
اليام، في الجارة وانفسخت اليام، قبل بعنا ويقولون: قد يحتالون، قد فإنهم

فيؤدي الجارة، مإال على يزداد وعسى الفسخ، بعد مإضى مإا أجرة ويطلبون
بالمسلمين. الضرار إلى
ذكر الفسخ قبل الفسخ أيام في الطويلة الجارة في المستأجر الجر باع وإن

على يكون أن4ب) 57( يجب الفصل هذا إن السرخسي الئأمة شمس
مإضافة. الثانية المدة في الجارة لن الفسخ؛ قبل باع لو الروايتين. كما

باتفاق البيع هذا نفاذ يكون أن الدين: يجب حّسام الشهيد الصدر وقال
الفسخ، دللة والبيع المستثناة، اليام في الفسخ في ولية للجر لن الروايات؛

المضافة، الجارة في الفسخ ولية للجر ليس لنه المضافة؛ الجارة كذلك ول
ختم وبه الروايتين، اختلفا بيعه نفاذ في يكون أن فجاز
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الفصل هذا مإن آخر نوع
فلو العقد، تحت داخلة غير الطويلة الجارة في المستثناة اليام أن ذكرنا قد

اليوم أنها الثانية، الجارة في اليام تلك يبين غيره مإن المستأجر المستأجر أجر
ًا ويستثني كذا، شهر مإن عشر والثاني عشر والحادي العاشر الداخل لتبين نص

السمرقندي الحاكم ذكر هكذا الداخل، غير مإن الثاني العقد في اليام مإن
أمإا هذه على الثانية الجارة ذكر كتب إذا وهذا الشروط، كتاب في الله رحمه

المستثناة اليام سوى فيه فذكر ظهره على أو الول، الذكر في كتب إذا
أعلم. والله الثانية، الجارة بجواز يكفي فيه، المذكورة
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 آخر نوع

مإن كان أنه: إذا وهو فصل، في الطويلة الجارة يجوز فيمن المشايخ اختلف
ًا، مإعه سنة ثلثين مإدة إلى يعيش ل بحيث العاقدين أحد هذه تصح هل غالب

عاصم أبو المإام القاضي يجوزوا لم ومإمن ذلك، يجوزوا لم فبعضهم الجارة؟
بموت يحكم حتى الحكام في بالتيقن يلحق الغالب ووجهه: أن العامإري،
المدة هذه إلى يعيش ل أنه والغالب الظاهر كان فإذا أقربائأه، بموت المفقود

ًا ليتمكن مإجهولة؛ الجارة مإن خرجت التي المدة تلك لن العقد، بفساد تيقن
تكون ل عمره مإدة سوى فيما الرض مإنفعة يجوز. ولن فل الباقي، في الجهالة
هذا يجوز فل مإجهول، والمملوك وغيره، المملوك بين جمع فقد له، مإملوكة
جوازها شرط ذكرنا. والتأقيت لما الجارة في التأبيد بمنزلة ولنه العقد؛

يبطلها. والتأبيد
في أن ذكرنا ولكن مإستحيلة، غير المدة هذه إلى حياته الباب: أن في مإا أقصى

والظاهر. الغالب، تصير الحكام
الباب هذا في العبرة لن الخصافا؛ ذلك جوز ومإمن ذلك، جوزوا وبعضهم

أحد لموت عبرة ول ذلك فصح التوقيت، يقتضي وإنه العاقدين، كلم بصيغة
مإا مإقدار المدة كانت إذا فيما يوجد عسى ذلك لن المدة؛ أسماء قبل العاقدين

ًا، إليها النسان يعيش له. عبرة ول غالب



ًا يكون ول مإتعة، يكون أنه سنة، مإئة إلى امإرأة تزوج إذا هذا: مإا ونظير نكاح
ًا ّدة هذه إلى يعيش ل كان وإن أصحابنا، عن الظاهرة الروايات في صحيح الم

ًا ذلك وجعل الحال، في حياته ظاهر واعتبر مإؤقت، نكاح بمنزلة ذلك وجعل غالب
يقتضي وإنه للفظ العتبار أن ذكرنا لما كذلك فعلنا وإنما اليسير، الوقت بمنزلة

ًا. والنكاح النكاح فصار التأقيت، باطل.  المؤقت مإؤقت

فصل في يترددون مإشايخنا يقول: بأن النسفي علي أبو المإام القاضي وكان
الصورة، هذه مإثل في النكاح قالوا: يجوز الصورة. بعضهم هذه مإثل في النكاح
حنيفة أبي عن زياد بن الحسن روى وهكذا التأبيد، بمنزلة التأقيت ذلك ويجعل
قال: والله إذا اليلء، باب في الطلق كتاب في ذكر مإا على هذا قاسوا فكأنهم

يصير ل هناك فإن مإغربها، مإن الشمس طلوع إلى الدجال خروج إلى أقربك ل
ًا، القياس في ًا ويصير مإولي ًا مإولي التأقيت ذلك الستحسان في ويجعل استحسان

ههنا. كذا التأبيد بمنزلة
ًا استأجر وإذا مإكان فأعطاه مإوصوفة، دين بدنانير صحيحة طويلة إجارة شيئ

لن بالدراهم؛ ل بالدنانير يطالب فالجر العقد، تفاسخا ثم دراهم، الدنانير
في التعجيل باشتراط تجب والجرة الطويلة، الجارة في مإشروط التعجيل
بدين مإصارفة هذه كانت دراهم، الدنانير مإكان قبض فإذا الصحيحة، الجارة
ًا المستأجر وصار فيصح، واجب ًا الدراهم بائأع العقد كان الدنانير. ولو مإؤقت

ًا. وباقي تملك ل الجرة لن الدراهم؛ بإعطاء الجر يطالب بحاله المسألة فاسد
يصير فل المصارفة، تصح فلم الفاسدة، الجارة في التعجيل باشتراط

ًا المستأجر الدنانير. إيفاء الجر على يجب فل الدنانير مإؤقت
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا، أجر وإذا فقد ذلك في الحيلة أراد وإن يجوز، ل أشجار أو زرع الرض وفي أرض
الكتاب. هذا مإن عشر الخامإس الفصل في ذكره مإّر

ًا أستأجر وإذا صحت الجارة قبل الشجار الكرم صاحب باع وقد يره، لم كرمإ
تصرفا الكرم في تصرفا ولو الكرم، في الرؤية خيار للمستأجر كان الجارة،
البيع. في كما الرؤية خيار بطل الملك

في تصرفا لنه الرؤية؛ خيار يبطل قيل: ل فقد الكرم، ثمار مإن أكل ولو
وجه فله يبطل قيل الكرم. ولو وهو المستأجر، في ل الثمار وهو المشترى

ًا. أيض
العقد تفسخ أنك على هذه قال: أرضي أو هذه، داري لغيره: أجرتك قال وإذا
أيام.  ثلثة على تزيد الخيار مإدة لن فاسدة، الجارة كانت شئت مإتى

غيره مإن أجره ثم مإشاهرة، حانوته الرجل أجر الفضلي»: إذا «فتاوى وفي
الجر يقبض الذي هو يكون أن طويلة إجارة المستأجر الجر وأمإر طويلة، إجارة

هو طويلة إجارة والمستأجر ذلك، بعد الجر مإات ثم مإشاهرة المستأجر مإن
الجارة وقعت الذي الشهر أجرة إل له فهو قبض فما الجرة، يقبض الذي

تنفسخ بمجيئه لن الثاني؛ الشهر عند تصح إنما الثانية الجارة لن فيه؛ الولى
الولى.
الجارة صحة تمنع وإنما صحيحة، وقعت الولى الجارة المسألة: أن ومإعنى



الثانية الجارة على وإقدامإه الثاني، الشهر عند الفسخ حق للجر ولكن الثانية
الطويلة، الجارة الثاني. وصحت الشهر عند الول العقد فانفسخ الفسخ، دليل
المستأجر وأجابه الول المستأجر مإن الجر طويلة إجارة المستأجر طلب فإذا

جديدة إجارة طويلة إجارة المستأجر وبين الول بين انعقد فقد ذلك، إلى الول
إل له، فهي الجرة مإن الثاني المستأجر قبض قوله: مإا مإعنى مإشاهرة. فهو

علي السلم ركن المإام القاضي الجارة. قال فيه وقعت الذي الشهر أجر
مإا له، فهي الجرة مإن المستأجر قبض بقوله: مإا الله: أراد رحمه السعدي

ذلك بعد يأخذ فما الجارة، تنفسخ الجر بموت لن الجر؛ حياة حال في قبض
الصغرى»: إذا «الفتاوى مإنه. وفي أخذ مإن على رده فيلزمإه حق، بغير يأخذ
ينقلب ول يجوز، ل طويلة آجر مإن أجر ثم طويلة، إجارة رجل مإن داره أجر

ًا المسألة تكون أن مإشكل. وينبغي وإنه بفسخها، الولى انفسخت بعدمإا جائأز
فسخ صحة وفي مإضافة، العقود بعض الطويلة الجارة في لن روايتين، على

دليل الثانية روايتان. والجارة إليه المضافا الوقت مإجيء قبل المضافة الجارة
البيع. في كما روايتان المسألة في تكون أن فيجب كالبيع، الولى الجارة فسخ
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ًا، الرجل استأجر إذا له وليس السكنى، إلى ينصرفا فيها، بالعمل يسم ولم دار
الضمان عليه كان فانهدم عمل فإن والحدادين، القصارين عمل فيها يعمل أن
ًا، عليه الجر سلم وإن عليه، أجر ول ًا. الجر وعليه قياس استحسان

أشبه مإا أو الغنم فعطب فيه، بالرعي له يؤذن لم مإكان في رعى إذا والراعي
ًا الراعي صار ذلك، في كان الغنم سلمت له. وإن أجر ول عطب لما ضامإن

ًا له الجر وجوب ًا قياس مإر. مإا على واستحسان
ًا استأجر وإذا فإن غيره يلبس أن له ليس مإعلوم، بأجر مإعلومإة مإدة ليلبسه ثوب

أجر ل سلم وإن عليه، أجر ول اللبس ضمنه هلك إن الوقت ذلك في غيره ألبس
ًا. عليه أيض
يركب أن له ليس مإعلوم، بأجر مإعلوم مإكان إلى ليركبها بعينها دابة استأجر وإذا

وحمل هو ركب وإن عليه أجر ول ضمن، غيره ) عليها4أ58( حمل فإن غيره
مإن المكان ذلك بلوغها بعد عطبت وإن كله الكراء فعليه فسلمت آخر، مإعه
قيمته. لنصف ضامإن وهو كله، الجر فعليه الركوب، ذلك
وسلمت آخر مإكان في بها فذهب كذا، مإكان في ليذهب دابة استأجر وإذا

عليه. أجر فل هلكت أو الدابة،
على الجر يوجب عليه المعقود استيفاء المسائأل: أن هذه جنس في والصل

المستأجر على الجر يجب إنما عليه، بمعقود ليس مإا استيفاء وعند المستأجر،
فل. أل يتمكن لم إذا أمإا عليه، مإعقود هو مإا استيفاء مإن المستأجر تمكن إذا

ًا آخر مإن استأجر مإن أن ترى الجر هذا مإن المستأجر هذا وغصب ليلبسه، ثوب
ًا فإن المستأجر، الثوب دون المغصوب الثوب لبس المستأجر إن ثم آخر، ثوب
ًا، كان على الجر يجب فإنه بيته في كان بأن المستأجر الثوب لبس مإن مإتمكن

ًا يكن لم وإن المستأجر الثوب في المستأجر الثوب رجل غصب بأن مإتمكن
الول: الوجه في إن لهذا أصلً؛ المستأجر على الجر المستأجر مإن المستأجر
مإن تمكنه مإع المغصوب الثوب مإنافع وهو عليه، بمعقود ليس مإا استوفى
عليه.  مإعقود هو مإا استيفاء



العين سلم فإن وزيادة، عليه بمعقود ليس مإا الثاني: استوفى الوجه وفي
ليست العين هلك وإن الضمان، يجب ول الجر فيجب الزيادة، اعتبار يسقط

ً الزيادة استيفاء بسبب المستأجر صار إن الزيادة، تلك استيفاء كل مإستعمل
ً صار وإن العين، كل ضمان يجب العين ضمان يجب العين بعض مإستعجل

مإن شيء يجب ل العين كل ضمان وجب إذا ففيما الجر؟ يجب وهل البعض،
كان ومإتى الجر، كل يجب الزيادة بقدر العين ضمان وجب إذا فيما الجر،

ًا العقد تحت دخل مإا مإع المستوفى ًا جنس بينهما أن إل السم، حيث مإن واحد
ًا كان فإن تفاوت ًا، تفاوت ًا يعتبر ول مإختلفين، بجنسين التحقا فاحش عليه مإعقود

ًا التفاوت كان وإن الجر، يجب ل فباستيفائأه مإختلفين، بجنسين يلحقا ل يسير
ًا، الجنس يعتبر بل ًا التفاوت ويكون واحد يجب يسلم لم فإن الصفة، إلى راجع

الضمان. يجب ول الجر يجب سلم وإن الجر يجب ول الضمان،
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السكنى، هو كان لما عليه فنقول: المعقود البيت مإسألة إلى جئنا هذا ثبت إذا
شيء زيادة استوفى فقد والحدادين، القصارين عمل فيها وعمل سكن فإذا

وإن الزيادة، اعتبار سقط الدار سلمت فإن والحدادين، القصارين عمل بسبب
صار الزيادة هذه باستيفاء لنه الضمان؛ كل ويجب الجر يجب ل الدار هلك

ً الجر. مإن شيء يجب ولم الهلك، عند الضمان كل فيجب الدار، كل مإستعمل
أذن الذي المكان في والرعي المكان هذا في قلنا: الراعي الراعي مإسألة وأمإا

ًا واحد فيه بالرعي ًا، بينهما أن إل اسم الرعي، في يسير التفاوت وهذا تفاوت
ًا الجنس فيبقى المكان، يبين لم وإن الرعي، على الجارة صحت ولهذا واحد
ًا هذا فكان ّبما المإكنة بعض في الرعي فإن الصفة، في اختلف أجود، يكون ر
قلنا.  كما كان فلهذا

بجنسين فالتحقا فاحش، تفاوت اللبسين بين قلنا: التفاوت الثوب مإسألة وأمإا
غيره، لبس مإكان لبسه العقد تحت والداخل السم، جمعهما وإن مإختلفين،

بمعقود ليس مإا استيفاء هذا فكان العقد، تحت داخل غير التفاوت هذا باعتبار
ًا المستأجر يكن ولم عليه، في لبسه وهو عليه، مإعقود هو مإا استيفاء مإن مإتمكن

استأجر إذا فيما الوجه وكذلك غيره يد في يكن لم إذا يكون إنما ذلك لن المدة؛
ليركب دابة استأجر إذا وفيما غيره عليها فحمل مإعلوم، مإكان إلى ليركب دابة
الزيادة اعتبار يسقط لم المكان، ذلك إلى غيره فأردفا مإعلوم، مإكان إلى

يسقط لم المكان ذلك إلى بلوغها بعد الركوب مإن هلكت وإن الجر، كل فيجب
باستيفاء لنه قيمته؛ نصف يضمن إنما الضمان. ولكن فيجب الزيادة، اعتبار

ً صار الزيادة المستأجر، ركوب مإقدار على زاد مإا وهو الدابة، بعض مإستعمل
مإقدر هنا عليه المعقود لن الجارة؛ في داخل فهو المستأجر ركوب قدر أمإا

ًا الدابة هذه مإن ركوبه قدر فصار بالمدة ل بالركوب غير والبعض مإستأجر
ً الزيادة هذه باستيفاء فصار مإستأجر، عليه يجب فلهذا القدر، هذا مإستعمل

الجر. كل وجب القدر، ذلك ضمان
فنقول: آخر مإكان في بها فذهب كذا، مإكان في ليذهب دابة استأجر إذا وفيما

يكن فلم مإختلفين، الجنسين فاعتبر الركوب، في فاحش تفاوت المكانين بين
ًا آخر مإكان في الركوب الجر يوجب ل عليه المعقود غير واستيفاء عليه، مإعقود



إليه أضيف الذي المكان في عليه المعقود استيفاء مإن يمكن لم إذا أصلً،
في عليه المعقود استيفاء مإن تمكن فما آخر مإكان في بها ذهب وإذا العقد،

المسائأل. هذه جنس يخرج هذا وعلى العقد، إليه أضيف الذي المكان
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كله فالحادث نصفان، بينهما الحادث ليكون بالعلف؛ بقرة آخر إلى دفع إذا
لن وهذا العلف وثمن إليه، المدفوع عمل مإثل أجر وعليه البقرة لصاحب
نصف له يسلم أن رجاء ذلك فعل إنما لنه صنع؛ فيما مإتبرع غير إليه المدفوع
مإجهولً. البدل ليكون العقد لفساد مإنها الحادث نصف له يسلم ول الحادث،
والعين مإصلً، اللبن بعض إليه المدفوع واتخذ زمإان ذلك على مإضى قال: فلو

ًا كان فما يده، في قائأم إليه المدفوع اتخذه ومإا للمالك، فهو اللبن مإن قائأم
ً وعلى والمعنى، السم لتبدل عنه المالك حق وانقطع إليه للمدفوع فهو مإصل

مإن ذكر ومإا مإثلي، اللبن لن اللبن ذلك مإثل البقرة لصاحب إليه المدفوع
ولكن تبدل، وإن والمعنى السم لن مإشكل؛ المصل عن المالك حق انقطاع

لتكون رجل إلى الدجاجة دفع هذا: إذا وعلى المالك، جهة مإن فيه دون مإا يصنع
آخر رجل إلى الدجاجة أو البقرة دفع إليه المدفوع أن فلو بينهما، البيضات
يده في أمإانة العين لن ضامإن؛ الول إليه فالمدفوع يده، في فهلك بالنصف،

إليه المدفوع أن فلو ضرورة، غير مإن غيره إلى المإانة يدفع أن للجر وليس
العرفا. لمكان ضمان فل السرح، إلى البقرة بعث
عليه فقامإت بالنصف، امإرأة إلى العلق بذر أعطت الفتاوى: امإرأة بيوع وفي
البذر صاحب على ولها بذره مإن حدث لنه البذر؛ لصاحب فالعلق أدرك حتى
أختها إلى العلق بذر دفعت الفتاوى: إذا إجارات مإثلها. وفي وأجر الوراق، قيمة

فقال هلك، قد أكثرها قال: إن الدود خرج فلما بينهم، العلق أن على وأخيها
كله، العلق خرج فقد كاذبان وهما بريء مإنه وأنا البذر ثمن إلي لهما: ادفعا

مإثل وأجر قيمة له كان إن الفرصاد، ورق قيمة عليها ولهما لها، كله فالعلق
ذلك.  في عملهما

ًا امإرأة إلى دفعت إذا الله الليث» رحمه أبي «فتاوى مإضاربة وفي لتقوم دود
العلق فكل المضاربة بمنزلة فهو نصفان، بينهما العلق أن على بنفقتها عليه

دود آجر مإن صب ولو الوراق، وثمن العامإلة، مإثل أجر وعليها الدود لصاحب
الفرخ يكون لمن الفرخ أو العلق خرج حتى فأمإسكها الدجاجة، بيض أو القّز

بنفسه خرج قال: إن أنه الله رحمه الحلواني الئأمة شمس عن حكي والعلق؟
لصاحبه. فهو

وصاحب البيضة، نصف البيضة صاحب يبيع المسائأل: أن هذه جنس في والحيلة
بينهما. فيكون اشترى، مإا ثمن عن ويبرئأه إليه، المدفوع مإن والبقرة الدجاجة

كذا وهو عليه، لي بالذي وطالبه لرجل: اذهب قال آخر، مإصر في غريم له رجل
قفيز مإعنى في هذا لن المثل؛ أجر فله ففعل ذلك، مإن عشرة فلك قبضته فإن

أجر فيجب العقد، هذا بحكم مإنافعه استوفى وقد العقد، هذا يصح فلم الطحان،
المثل.
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ولم يجوز، ل ومإا فيه يجوز ومإا وصفته، الستصناع كيفية البيوع كتاب في ذكرنا
في الستصناع باب أورد الله رحمه ومإحمد ههنا، فنذكرها المسائأل ثمة نذكر

ًا هكذا فعلنا فنحن الجارات، و البيوع ًا أيض له. اتباع
العين كان إذا فأمإا الصانع، مإن والعمل العين تكون ) أن4ب58( والستصناع

ًا. يكون ول إجارة، يكون الصانع مإن ل المستصنع مإن استصناع
ينسجه قطن مإن ثوب في حائأك إلى الرجل سلم الله: وإذا رحمه مإحمد قال
كان حتى الحائأك مإن والغزل ودقته، وجنسه وطوله عرضه وسمى له،

ًا، مإعلوم ببدل مإعلوم، عمل في استصناع لنه يجوز؛ أن فالقياس استصناع
جواز لن يجوز؛ استحسن. وقال: ل والواني الخفافا في كما فيجوز،

في تعامإل ول الناس لتعامإل المعدوم، بيع لنه القياس؛ بخلفا الستصناع
القياس. أصل على فيبقى الثياب

ً لذلك ضرب وإن ًا، يصير أجل غير مإن الجارات كتاب في المسألة ذكر سلم
خلفا.  ذكر

تعامإل فيه للناس مإما الستصناع السلم: أن شيخ شرح في البيوع كتاب وفي
ًا، يصير ًا، يصير ل وعندهما حنيفة، أبي قول في الجل يضرب سلم ل وفيما سلم

ًا يصير نحو: الثياب فيه للناس تعامإل بالجماع. الجل بضرب سلم
ً للستصناع ضرب «القدوري»: وإن وفي فيه يحتاج السلم، بمنزلة فهو أجل
وقال حنيفة، أبي قول في مإنهما لواحد خيار ول المجلس في البدل قبض إلى
ل وبينما تعامإل فيه للناس بينما، فصل غير مإن بسلم ومإحمد: ليس يوسف أبو

خلفا. غير مإن الجارات كتاب في المسألة فذكر فيه لهم تعامإل
يصير فيه تعامإل ل فيما البيوع: أن كتاب شرح في السلم شيخ ذكره مإا يؤيد

ًا الستصناع بالجماع. الجل بضرب سلم
ًا دفع الله: وإذا رحمه مإحمد قال ًء، يصنعه حداد إلى حديد فجاء مإسمى بأجر أنا

فيما خالفه القبول. ولو على ويجبر الحديد، صاحب به أمإره مإا على الحداد به
ًا، له يصنع بأن أمإره بأن الجنس حيث مإن خالفه فإن به، أمإره له فصنع قدومإ
ًء ًا، ضمن مإرا خالفه الحديد. فإن لصاحب خيار ول ناله وإل حديده، مإثل حديد
ًا مإنه له يصنع أن أمإره بأن الوصف، حيث مإن مإنه له فصنع للنجارة، يصلح قدومإ

ًا ًا ضمنه شاء إن بالخيار الحديد فصاحب الحطب، لكسر يصلح قدومإ مإثل حديد
الجر، وأعطاه القدوم أخذ شاء وإن أجر، ول عليه، القدوم وترك حديده،
ًا مإنه ليصنع عامإل إلى يسلمه مإا كل في الحكم وكذلك كالجلد مإسماه، شيئ
أشبهه. مإا أو خفين، ليصنعه السكافا إلى يسلمه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً سلم رجل ً الغزل في يزيد أن وأمإره لينسجه، حائأك إلى غزل غزله، مإن رطل
أوجه: أربعة على فهذا

ً يقول: أقرضني الول: أن أن وأمإره مإثله، أعطيك أن على غزلك مإن رطل
ًا مإنه ينسج ًا، جائأز وإنه مإعلومإة، بأجرة مإعلومإة صفة على ثوب سواء استحسان
ًا الستقراض كان يكن.  لم أو الجارة، عقد في مإشروط



ًا الستقراض كان إذا فيما والقياس تجوز ل أن الجارة عقد في مإشروط
فيه المتعاقدين ولحد العقد، يقتضيه مإال فيها شرط إجارة هذه لن الجارة؛
بين فيما جار العرفا والتعامإل. فإن للتعارفا القياس تركنا ولكن مإنفعة،
الغزل يفي ول مإقدر ثوب بنسج الحائأك ويأمإرون غزلً، يدفعون أنهم الناس،
فهذا الحائأك، عند مإن الثوب به يتم مإا قرض ويشترطون به المأمإور للثوب
كما لجله القياس ويترك فيجوز نكير، غير مإن الناس بين فيما مإتعامإل شرط

ً اشترى إذا فيما القياس وترك للتعامإل، الستصناع في القياس ترك على نعل
ًا الشراء كان ويحدده البائأع يشركه أن ًا، اشترى فيما شرط وإن جائأز أجر

هذا. فكذلك الناس، بين فيما مإتعارفا شرط لنه وأجازه
ً زدني قال الثاني: إذا الوجه وأمإا غزلك، مإثل أعطيك أن على غزلك مإن رطل
ًا. وإنما ويكون جائأز وإنه ًا، جعل قرض مإثل أعطيك أن قال: على إذا أمإا قرض

ل حتى القرض على حمله فكان القرض، يحتمل البيع احتمل وإن لنه غزلك؛
ًا يصير ًا ويصير البيع على حمله مإن أولى عنده ليس مإا بائأع عنده، ليس مإا بائأع
ًا. وأمإا عنه مإنهي وإنه ًا، جعل إنما سكت إذا شرع لنه الهبة؛ احتمل وإن قرض
المنفعة لتمليك لنه التبرعين؛ أقل والقرض القرض يحتمل الهبة يحتمل كما
ًا، والمنفعة العين لتمليك والهبة عرفا، مإا على العين دون القل فكان جميع

ًا، بالثبات. أولى القل فكان مإنتفي
ًا يكن لم إن ثم ًا الجارة جازت الجارة عقد في مإشروط ًا.  قياس واستحسان

ًا، كان وإن رفع لن ذكرنا؛ الذي والستحسان القياس على فالمسألة مإشروط
رب فقال العمل، مإن الحائأك فرغ مإا بعد الحائأك وبين الثوب رب بين الختلفا

ًا، فيه يزد الثوب: لم باعه فإن مإستهلك، والثوب زدت، بل الحائأك: ل وقال شيئ
الحائأك وعلى يمينه، مإع الثوب رّب قول فالقول وزنه، يعلم أن قبل صاحبه

ّينة. فإن الثوب رب فيلزم الحائأك، ادعاه مإا يثبت اليمين عن الثوب رب نكل الب
ًا الثوب كان وإن الحائأك، ادعاه عما برئ حلفه ذلك. وإن فيه الكلم سيأتي قائأم

تعالى. الله شاء إن هذا بعد
ً يقول: زد الرابع: أن عملك وأجر الغزل، ثمن أعطيك أن على مإالك مإن رطل

ًا. فالقياس: أن كذا كذا للقياس ويجيء يجوز الستحسان وفي يجوز ل درهم
ًا الغزل شراء كان إن ثلثة طرق الجارة. في مإشروط
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ًا. فيكون السلم، وجه على ل عنده ليس مإا باع أحدها: أنه فاسد
ًا شرط والثاني: أنه إجارة في كما الجارة، فساد يوجب وهذا إجارة، في بيع

الدار.
الحائأك، مإن والعين العمل لن الزيادة؛ حق في استصنع والثالث: أنه
يكن لم وإن الثوب، أصل في استصنع لو كما يجوز ل الثياب في والستصناع

ًا، ًا يجوز فل مإشروط مإا وبيع عنده ليس مإا باع أنه أحداهما: وهو لعلتين قياس
ًا إل يجوز ل النسان عند ليس الزيادة حق في استصنع يوجد. ولنه ولم سلم

فإن الناس لتعامإل يجوز الستحسان في أنه إل يجوز، ل الثياب في والستصناع
ً يدفع قد النسان الغزل يكفي ل أنه ويعلم ثوب، بنسج ويأمإره حائأك إلى غزل
أو الشراء، سبيل على غزل زيادة عليه فيشترط به المأمإور للثوب المدفوع

ً يدفع ول به المأمإور القدر عن الغزل فينتقص الغزل، هذا يفي أنه وعنده غزل
ً الثوب رب يجد ً فيه للحائأك: زد فنقول مإثله، غزل أن على عندك مإن غزل



ًا المإرين كل كان فإذا ثمنه، أعطيك فيهما القياس ترك الناس، بين فيما مإتعارف
عنده.  ليس مإا بيع عن الوارد النهي وهو الثر به وخص

فيه يزد الثوب: لم رب فقال الثوب، مإن الفراغ بعد اختلفا فإن هذا، جاز وإذا
ًا. وقال ًا. فإن وجهين على فهذا أمإرتني مإا فيه الحائأك: زدت شيئ كان أيض

ًا في تنازعا لنهما عمله؛ على يمينه مإع الثوب رب قول القول أن ذكر مإستهلك
فيه فتعتبر غيرهما، جهة مإن فيه التنازع وقع مإا مإعرفة يمكن ولم شيء،

وزيادة الغزل، ثمن زيادة الغزل صاحب على يدعي والنكار. والحائأك الدعوى
يحلف لنه علمه؛ على يمينه مإع قوله القول فيكون ينكر، الثوب الجر. ورب

فكان الزيادة، تثبت اليمين عن نكل فإن العلم، على فيحلف الغير، فعل على
مإا لن الغزل؛ ثمن وبعضه العمل، بإزاء بعضه للحائأك سمي مإا جميع عليه

ولم حلف بإقراره. وإن كالثابت فكان الثوب، رب بنكول ثبت الحائأك ادعاه
الغزل، ثمن عنه يطرح «الكتاب»: أنه في الله رحمه مإحمد ذكر الزيادة، تثبت

الثوب، رب حلف لما الحائأك عند مإن الزيادة يثبت لم لنه الثوب؛ أجر ويلزمإه
الغزل. يخص مإا عنه فيطرح الغزل، ثمن له يكون فل

عمله وذلك به أمإر فيما عمله، مإثل أجر على المسمى يقسم ذلك: أن ومإعرفة
بالغزل، المسّمى قابل لنه الحائأك؛ على المشروط الغزل قيمة ونصف مإن في

ًا لن ونصف؛ مإّن، في وبالعمل مإن ونصف المستأجر، أعطاه غزل مإن مإن
كان أنه حتى يلزمإه، الثوب آجر هو العمل وأصاب ثمنه عنه فيطرح مإنه، اشترى

ً المسمى، مإثل درهم الغزل العمل. وقيمة وبإزاء الغزل بإزاء دراهم ثلثة مإثل
ويقسم الغزل، ثمن درهم عنه يطرح المسمى، مإن درهمان به أمإر فيما عمله

جعل لنه يعمل؛ لم وفيما عمل، فيما عمله، مإثل أجر على المسمى مإن بقي مإا
) ولم4أ59( بالزيادة أمإره وفيما الغزل، مإن إليه دفع فيما عمله بإزاء الجر
الجر. مإن ذلك حصة عنه يطرح أن بد فل بالزيادة، أمإره فيما العمل يوفا
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فيه اختلف عمل؟ مإما الجر مإن الزيادة في يعمل لم مإا حصة تعرفا وكيف
ًا إليه دفع مإا كان إن الوزن، باعتبار بعضهم: يعرفا المشايخ. قال غزل، مإن مإن

وذلك الغزل ثمن بعد المسّمى مإن الباقي يقسم مإن نصف عليه شرط ومإا
عنه فيطرح يعمل لم مإا بازاء وثلثه عمل، مإا بازاء ثلثاه أثلثا عليهما درهمان
كما وكبره الثوب، صغر بسبب العمل في والصعوبة السهولة تعتبر ول الثلث،

بعض يطرح فإنه الطريق، وسط في المستأجرة الدابة مإاتت إذا المراحل في
ل المراحل قدر باعتبار القائأم مإن الساقط قدر يتعرفا ثم البعض، ويبقى الجر،
هذا. فكذلك والصعوبة للسهولة فيهما عبرة
والّصعوبة السهولة باعتبار القائأم مإن الساقط قدر يتعرفا بعضهم: بأنه فقال

الحائأك على يسهل قد العمل لن وهذا وكبره، الثوب صغر بسبب العمل في
عمل وإلى الوصل، إلى يحتاج قصر مإتى فإنه بقصره، ويصعب الثوب، بطول

ًا، الدقيق فيما مإعتبر التفاوت وهذا واحدة مإرة ذلك إلى يحتاج طال ومإتى مإرار
ونقصانها الثوب، صغر بسبب الجر زيادة في الصناعة هذه مإن العمل بين

مإن الباقي يقيم أن يجب اعتبارهما وجب اعتبارها. وإذا مإن بد فل الكبر، بسبب



مإّن في عمله مإثل وأجر مإن، في عمله مإثل أجر على درهمان وذلك المسمى،
درهم، نصف الزيادة بازاء يكون درهمان مإّن وفي ونصف، درهمان ونصف
لن المراحل؛ بخلفا يعمل، لم مإا حصة درهم نصف درهمين مإن عنه فيطرح

اشتملت إذا أهلها بين فيما العتبار، ساقط المراحل في والسهولة الصعوبة
الجر قسمة في المراحل قدر وجب فلهذا والصعب، السهل المراحل على

في التفاوت في مإعتبرة والكبر القصر في التفاوت لن فيه؛ نحن مإا بخلفا
والطويل القصير بين التفاوت يكون أن إل اللهم اعتبارها مإن بد فل الجرة،

ونقصانه. الجر زيادة في عبرة التفاوت لهذا يكون ل حتى بذرعين أو بذرع
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الخيار. وإن يذكر لم وإنما يخير الثوب صاحب أن الله رحمه مإحمد يذكر ولم
يكون ونصف، مإّن مإن الثوب نسج مإتى لنه به، أمإر مإا صفة في الحائأك خالفه
كالصفاء مإرغوبة صفة الثياب في والطول واحد، مإّن مإن نسجه إذا مإما أطول

بعد مإمكن غير التخير أن إل القصير، له يصلح ل لنوع يصلح الطويل لن والرقة،
ً يضمنه حتى عليه الثوب ترك يمكنه ل لنه الثوب؛ هلك فتعين غزله، مإثل غزل

بعضهم: أجر قول فعلى المسمى؟ أو المثل، أجر يجب مإاذا ثم الجر، وجوب
فعليه بالعيب رضي بعضهم: إن قول وعلى المسمى، مإن حصته يجاوز ل المثل

يجاوز ل العمل مإثل أجر فعليه بالعيب يرض لم وإن ذلك، بحساب المسمى
ذكر الله رحمه المسائأل. ومإحمد مإن تقدم فيما قلنا كما المسمى، مإن حصته
ًا المسألة هذه في الجر ذكرنا مإا حسب على يخرجها المسّمى يقل ولم مإطلق

ًا: إن كان إذا فأمإا الولى، المسألة في إليه دفع مإا مإقدار يعرفا ل كان قائأم
ًا كان إذا فيما كالجواب فيه فالجواب الغزل، صاحب آخره؛ إلى أوله مإن هالك

ًا الثوب كان وإن الوزن، حيث مإن فيه التنازع وقع مإا مإعرفة تعذر لنه قائأم
ًا، الثوب كان إذا فيما كالجواب فيه الجواب فكان الثوب كان إذا فأمإا مإستهلك
ًا إليه دفع مإا أن على تصادقا بأن الغزل، مإن إليه دفع مإا مإقدار عرفا وقد قائأم

ًا، الثوب كان إذا مإّن مإمكن فيه التنازع وقع مإا مإعرفة لن الثوب؛ يوزن فإنه قائأم
ًا كان إذا إليه وقع مإا لن بالوزن؛ العنان حيث مإن مإن الزيادة يعرفا مإعروف

هو فإذا وزن فإن الثوب يوزن بل مإنهما، واحد قول إلى يلتفت فل الوزن، حيث
غير مإن الثوب صاحب قول القول فيكون بيقين، الزيادة تثبت لم واحد مإن

مإن الزيادة إن الثوب رب يدع لم إن الحائأك، قول فالقول مإنويّن كان وإن يمين
مإن الزيادة أن أدعى الثوب. وإن صاحب بتصديق تثبت الزيادة لن الدقيق؛
مإثل الدقيق يزيد قالوا: قد فإن الصناعة، تلك مإن البصر أهل يرى فلم الدقيق،

ًا صار الظاهر لن يمينه؛ مإع الثوب صاحب قول فالقول هذا،  لرب شاهد

يجعل أنه إل القدر، هذا يزيد الدقيق الصناعة. أن تلك أهل قال لما المال،
يثبت الدقيق. وإنما مإن أنه بيقين تثبت لم الزيادة لن اليمين؛ مإع قوله القول

ًا الظاهر صار القدر هذا يزيد ل قالوا: الدقيق وإن الظاهر مإن بنوع شاهد
بسبب الزيادة بيقين تثبت لم لنه اليمين، مإع لكن قوله القول فيكون للحائأك،
اليمين. مإع قوله القول فجعل الظاهر، مإن بنوع تثبت وإنما الغزل،

ً أن قال: ولو ًا دفع رجل واعصره ببنفسج وزنه أقشره فقال رجل إلى سمسم



ًا، أجرك أعطيك أن على ًا؛ هذا كان درهم لنه مإجهول، لعمل أستأجره لنه فاسد
البنفسج مإن بالسمسم يربي مإا وقدر بالبنفسج، السمسم لتربية أستأجره
الفساد يوجب العمل وجهالة مإجهولً، العمل فيكون يكثر، وقد يقل قد مإجهول

ًا، البنفسج مإن السمسم هذا مإثل به يربى مإا قدر يكون أن إل بين فيما مإعرف
ًا، يكون فحينئذ الناس فيكون البلد، نقد في كما كالمشروط المعروفا لن جائأز
ًا العمل ًا يصلح لما أستأجره وقد مإعلومإ ًا دفع إذا وبينما هذا بين فرق أجر ثوب

وهنا العصفر، قدر يتبين لم وإن جائأزة، الجارة كانت بعصفره ليصبغه صباغ إلى
وجهين: مإن بينهما الفرق ووجه البنفسج، قدر يبين لم إذا الجارة تجوز قال: ل
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بين فيما مإعروفا الصبغ مإن الثوب هذا مإثل به يصنع مإا قدر الول: وهو
والمعروفا الثوب، فسد المقدار ذلك على زادوا لو بحيث الصباغين،

ًا العصفر قدر كان كالمشروط. ولو مإعلوم، العمل لن الجارة؛ جازت مإشروط
الصنعة، أهل بين البنفسج مإن مإعروفا مإقدار السمسم هذا لمثل ليس وهنا

ًا، السمسم يزداد البنفسج ازداد كلما فإنه عليه، يزاد ل بحيث كان لو حتى حر
ًا ًا جاز عليه يزاد ل بحيث التجار بين فيما مإعروف كالمشروط. المعروفا لن أيض

مإن الثياب يجمعون أنهم الصباغين بين فيما والمتعامإل المعروفا والثاني: أن
واحد كل ثوب يفردون ول واحد، وعاء في واحدة بدفعة الكل ويصبغون الناس،

العصفر مإقدار بيان العقد هذا لجواز شرطنا فلو حدة، على بالصبغ الناس مإن
ضاق حدة على بالصبغ ثوب كل يفرد أن بعد إل بذلك، المإساك للصباغ ولنهما

تربية في مإعدوم التعامإل هذا اتسع. حكمة الناس على ضاق ومإا عليهم، المإر
يخلطون ول التربية، في حدة على رجل كل سمسم يفردون لنهم السمسم،

فلو التمييز، لهم يتهيأ لنه ضمنوا؛ خلطوا ومإتى الخر، بسمسم هذا سمسم
عليهم، المإر يضيق أن إلى يؤدي ل سمسم لكل البنفسج مإقدار بيان شرطنا
بالقياس. البنفسج في فأخذنا

ًا الرجل دفع قال: وإذا أن على مإسمى بأجر وأستأجره السكافا، إلى جلد
مإن وسطية السكافا نعلة أن على والصفة المقدار، له وسمى خفين به يحرم
ًا. والقياس جائأز فهو والنعل، البطانة له ووصف عنده، يجوز. ل أن استحسان
أستأجر لو فتفسد. كما شراء، فيها شرط إجارة هذا أن ذلك في القياس ووجه
ًا، ًا صار ولنه شراء، فيها وشرط دار السلم، وجه على ل عنده ليس مإا مإشتري

ًا، إل يجوز ل النسان عند ليس مإا وشراء ًا دفع لو مإا بمنزلة وكان سلم إلى ثوب
ّبة له ليخيط خياط يجوز ل فإنه مإسّمى، بأجر عنده مإن وسطه يحشو أن على ج

هذا. فكذلك ذكرنا، لما
في القياس هذا ترك أنه إل الوجه، هذا على الصل في الجبة مإسألة مإحمد ذكر
مإا إلى الخياط فصل فيرد الخياط، فصل في تعامإل ول للتعامإل، الخّف باب

القياس. يقتضيه
وقال: بطنها ظهارة، خياط إلى دفع مإحمد: رجل عن «المنتقى»: إبراهيم وفي

ًا، اشترى إذا مإا على وقاسه جائأز، فهو عندك مإن لي بنعل للبائأع: انعله وقال خف
روايتان.  المسألة في فصار عندك، مإن



ثم الروايات، باتفاق فاسد فهو عندك مإن لي بطانة. وقال: ظهرها إليه دفع ولو
ًا إن النعل الجلد صاحب ير لم وإن التّصرفا، هذا جوز الله رحمه مإحمد

ًا الرجل أمإر إذا وكذا الخف، بتلك يليق وبطانة نعل إلى وصرفه والبطانة إسكاف
فهو القطع الرجل ير ولم بكذا، هرم مإن قطع أربع ومإكعبيه خفيه على يحرر أن

ًا جائأز يرى أن غير مإن يجوز الخفافا في الخرق ترقيع ) وكذا4ب59( استحسان
الرقاع. السكافا
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الربع، القطع في ذكر النعل. وهكذا في الراءة سماعة: شرط ابن نوادر وفي

وإذا روايتان، يخصف النعل وفي نعل الخف في فإذا الخرق، ترقيع في وهكذا
ًا، الجارة هذه جازت عمله كان إن به وأتى السكافا عمل فإذا استحسان

ًا ًا مإتعارف خيار، له يكن ولم القبول، على الجلد صاحب أجبر فيه فساد ل صالح
في المسّمى بين وجه، كل مإن الموافقة حقيقة ل للزوم المقارنة اعتبر فقد

بين يقع تفاوت أدنى مإن بد ل لنه مإمكن؛ غير الجير عين مإا وبين الذمإة،
للزوم، وجه كل مإن الموافقة اعتبار فسقط العين، وبين الذمإة في الموصوفا

يشترط ل السلم، في كما وجه كل مإن الموافقة مإقام المقارنة وقامإت
المقارنة؛ يشترط وإنما للزوم، العين وبين الذمإة في المسّمى بين الموافقة

خيار الجلد لصاحب وليس هذا فكذلك مإمكن، غير وجه كل مإن الموافقة لن
العمل لن إشكال؛ ل العمل حق في النعل حق في ول العمل حق في ل الرؤية

ًا كان في كما الرؤية، خيار فيه يثبت ل الذمإة في ثبت ومإا الجير، ذمإة في واجب
ًا صار وإن النعل، حق في يثبت ول السلم، السلم وجه على ل للنعل مإشتري

لوجهين:
ًا جاز إنما النعل شراء أحدهما: أن الجارة، في مإشروط فإنه للجارة، تبع

ًا فيكون خيار الجارة في يثبت لم فإذا البيوع، حكم يفارق ل البيع وحكم له تبع
ًا صار فيما يثبت لم ذكرنا، لما الرؤية للجارة.  تبع

مإا يرد أن الرؤية بخيار العمل لن مإمكن؛ غير الرؤية بخيار العمل والثاني: أن
إلى فيه يحتاج وحده النعل رد مإتى فإنه أحدهما يلحق ضرر بزيادة إل اشترى

ضرر ذلك وكل الخف، قيمة السكافا يضمن الخف مإع رد وإذا الصفة، نقص
ً عمل إذا هذا بالسكافا ًا عمل ًا، مإقاومإ صفة في خالف بأن فسد إذا فأمّإا صالح

قيمة وضمنه عليه الخف ترك شاء إن بالخيار الجلد صاحب أن ذكر به أمإر مإا
العامإل أن ذكرنا لما يجبر الجر. وإنما وأعطاه الخف أخذ شاء وإن جلده،

شاء وإن وضمنه الخلفا إلى مإال شاء فإن وجه مإن مإخالف وجه مإن مإوافق
لن عليه؛ أجر فل وضمنه عليه الخف ترك فإن الخف، وأخذ الوفاق، إلى مإال

إلى مإال أجر. وإن عليه يكون فل عليه، الخف ترك مإتى للعامإل حصل العمل
عمله؛ مإثل أجر الخف حرز في عمله مإثل أجر يعطيه فإنه الخف، وأخذ الوفاق

تعذر مإتى المحضة الجارة وفي مإحضة، إجارة الخف حرز في الثابت لن
عمل النعل فيه. وفي العمل زاد مإا يجب ول المثل، أجر يجب المسّمى إيجاب
في كما زاد مإا قيمة يجب هذا وفي الخف، صاحب بملك اتصل حال وعين

الثوب صاحب فإن الثوب، أخذ المالك واختار الغصب، بحكم حصل إذا الصبغ،
وفي الخف حزر في عمله مإثل أجر اعتبر فلهذا فيه، الصبغ زاد مإا قيمة يضمن

الخف قيمة إلى ينظر أن فيه النعل زاد مإا ومإعرفة زاد مإا قيمة اعتبر النعل حق
ًا ًا قيمته وإلى ومإبطن مإنعل، غير مإحرر مإنعل غير قيمته كان مإنعلً. فإن مإبطن



ً وقيمته عشرة، مإبطن ول درهمان، فيه زاد مإا قيمة أن علم عشر، اثنا مإنعل
الخف حزر في عمله مإثل أجر ينظر ثم فيه، النعل زاد مإا قدر درهمان فيكون

ً ثلثه كان فإن ومإبطن، مإنعل غير فيصير زاد، مإا الخف قيمة إلى يضم مإثل
مإن أقل أو المسمى مإثل خمسة كان فإن بالمسمى يقابل ثم خمسة،

كان بأن خمسة مإن أقل المسمى كان ذلك. وإن فللسكافا المسّمى،
لما أربعة على الزيادة عن أبرأه لنه أربعة؛ له يعطي فإنه أربعة، المسمى

بأربعة. رضي
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حزر في عمله مإثل أجر يعتبر ل فيه والبطانة النعل زاد مإا قيمة اعتبر وإذا
فيه؛ النعل زاد مإا قيمة اعتبرنا لما اعتبر قد النعل حزر في عمله أجر لن النعل؛

ً الخف يعتبر أن النعل زاد مإا قيمة لن ًا مإنعل ً صار وإنما مإنعل وغير ومإبطن مإنعل
أجر أوجبنا فمتى والنعل، العمل قيمة النعل زاد مإا قدر فيكون والنعل، بالعمل

مإرتين. عمله مإثل أجر ينتقص ل النعل حزر في عمله مإثل
ًا دفع إذا وبينما المسألة هذه بين وفرق ًا خف مإن بنعل لينعله إسكافا إلى مإحرز
ًا؛ الجارة جازت حتى مإعلوم، بأجر عنده به ينعل ل بنعل فنعله للتعامإل استحسان

هذه في كما الخيار، الخف لصاحب ثبت بذلك الخف أفسد حتى الخفافا،
النعل مإن به اتصل مإا وقيمة عمل مإثل أجر يعطيه فإنه الخذ المسألة. واختار

زاد مإا قيمة المثل أجر مإع أوجب وهنا سمي، مإا بهما يجاوز ل مإحرز غير ابل مإن
والمتصل مإحرز، غير ابل مإن النعل. والبطانة قيمة عليه يوجب ولم فيه، العمل
أوجب الموضعين في أخذ ثم وعمل، مإال عين الموضعين في السكافا بخف
مإحرز غير ابل مإن النعل قيمة أوجب الخر الموضع فيه. وفي النعل زاد مإا قيمة
ًا يكون المسألة تلك في ذكر مإا المسألتين بين فرق قال: ل مإشايخنا مإن ذكر
حزر في عمله مإثل أجر يعطيه أن أراد إذا الخف صاحب المسألة: أن هذه في

تلك في كما ذلك فله ايل مإن والبطانة النعل قيمة ثم والبطانة، والنعل الخف
وعمل، مإال عين سيان، المسألتين في الخف في للصباغ لن وذلك المسألة

ابل مإن العين وقيمة الخف، في عمله مإثل أجر أعطاه الخف صاحب شاء فإن
في فيه العمل زاد مإا الخف في عمله مإثل أجر مإع أعطاه شاء مإحزر. وإن غير

ًا. ومإنهم الموضعين مإا قيمة إيجاب مإسألتنا: أمإكن في وقال فرق، مإن جميع
تلك وفي الخف في زيادة أوجب والبطانة النعل لن فيه، والبطانة النعل زاد

به ينعل ل بما الخف نعل لن فيه؛ النعل زاد مإا قيمة إيجاب يكن لم المسألة
ًا يوجب الخفافا مإا إيجاب تعذر وإذا الخف في زيادة يوجب ول الخف، في فساد

مإن المسألة هذه قياس مإحزر، غير ابل مإن النعل قيمة أوجب فيه، العمل زاد
ً عليه شرط لو المسألة: أن تلك ًا، نعل ينعل ولكن جيد، غير بنعل فحرز جيد

عمله، مإثل أجر يعطيه الخذ اختار إذا الخف صاحب وهناك الخفافا، بمثله
في مإحّمد قال ثم المسألة هذه في كما سمي، مإا به يجاوز ل فيه زاد مإا وقيمة

ًا: ل المسألتين بقوله: ل قال: أراد مإن مإشايخنا سّمي. فمن مإا به يجاوز جميع
ًا يجب فإنه العمل يخص مإا فأمإا العمل، يخص فيما سمى مإا به يجاوز بلغ مإا بالغ
ّلك؛ فإنه العين، قيمة وجب مإتى الجارة وفي إجارة، العمل يخص مإا لن وذ



ًا يجب مإا به يجاوز ل قال: بأنه مإن الفاسد. ومإنهم الشراء في بلغ. كما مإا بالغ
ًا والعمل النعل حق في سمي النعل يخص مإا لن وذلك كذلك كان وإنما جميع

ًا؛ مإنفعة بدل فهو والحقيقة، الصورة حيث مإن عين بدل كان إن العين لن حكم
ًا تملك إنما ًا مإلك مإا فكذا مإنفعة بالجارة والمملوك للجارة، تبع للجارة، تبع

ًا عنده يكن لم وإن وجاز الرؤية، خيار فيه يثبت لم ولهذا وفرق للجارة، تبع
صباغ إلى الثوب دفع قال: إذا فإنه الصبغ، مإسألة وبين المسألة هذه بين مإحمد

بأن به أمإر مإا صفة في خالف أنه إل سمي بما فصبغه عنده، مإن بعصفر ليصبغه
إن بالخيار الثوب قال: صاحب الثوب، تعيب حتى الشباع في قصر أو اتسع،

مإثل أجر وأعطاه الثوب أخذ شاء ولو أبيض، قيمته وضمنه عليه الثوب ترك شاء
في قال كما الصبغ، زاد مإا قيمة يعطيه يقل ولم سمي، مإا به يجاوز ل عمله

بحكم حصل الموضعين في والعمل فيه، النعل زاد مإا قيمة يعطيه الخف مإسألة
ًا الموضعين في والصانع العقد، في وجه مإن مإخالف وجه مإن مإوافق جميع
مإخالف. وصفه وفي مإوافق، العمل أصل
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فيه، الصبغ زاد مإا قيمة يوجب ولم عمله، مإثل أجر يعطيه الصبغ قال: في ثم
الفرق ووجه عمله، مإثل أجر مإع فيه النعل زاد مإا قيمة أوجب النعل وفي

بين فيه لسوينا، فيه الصبغ زاد مإا قيمة الصبغ مإسألة في أوجبنا مإتى بينهما: أنا
كل مإن مإخالف * وهو الغصب بحكم الواجب لن العقد؛ حالة وبين الغصب حالة
فيه الصبغ زاد مإا قيمة ههنا أوجبنا فلو فيه الصبغ زاد مإا * قيمة الصبغ في وجه

ًا، الغصب، حالة بين لسوينا وجه مإن العقد بحكم حصل مإسألتنا في والصبغ أيض
بينهما؛ قائأم عقد إلى أسند الصانع وعمل العقد اعتبار وألغينا العقد، حالة وبين

اللون، في وجه مإن خالف وإنما وجه، كل مإن يخالف لم ) الصانع4أ60لّن. (
ًا فيكون مإوافق، الصبغ أصل في فأمإا ًا وجه مإن مإخالف فيجب وجه، مإن مإوافق
أجر فأوجب عقد، بغير صبغ كأنه يحصل ول العام، بالخلفا عليه يحكم ل أن

إيجاب في فيكون والتسمية، العقد اعتبار يلغو ل حتى الصبغ مإسألة في المثل
بكم أنه ينظر أن عمله مإثل أجر لن الصبغ؛ وقيمة العمل، قيمة عمله مإثل أجر

زاد مإا قيمة أوجبنا وإن لنا النعل، مإسألة بخلفا عنده مإن والصبغ لهذا يستأجر
حالة بين التسوية يقع ل النعل حرز في عمله مإثل أجر يوجب ولم فيه، النعل

في الغصب حالة الواجب لن العقد؛ اعتبار يلغو حتى العقد وحالة، الغصب
ً النعل قيمة النعل مإسألة ساحة غصب كمن فيه النعل زاد مإا قيمة ل مإزايل

ً ساحته قيمة يضمن بناية، في وأدخلها بنائأة، في الساحة زاد مإا قيمة ل مإزايل
qههنا. فكذلك

حالة بين التفرقة لتقع الصبغ مإسألة في المثل أجر إيجاب كان قيل: إن فإن
بغير كالعامإل الصباغ يصير ول العقد، اعتبار يلغو ل حتى الغصب وحالة العقد،

يكون أن غير مإن الصبغ في عمله أجر يوجب أن يجب كان أصلً، وأجر عقد
ً الصبغ وقيمة عنده، مإن الصبغ بما أنعله النعل: إذا مإسألة في اعتبره كما مإزايل

العقد. وحالة الغصب، حالة بين الطريق بهذا تقع فالمفارقة الخفافا، به ينعل ل



غير أنه إل الطريق، بهذا تقع والعقد الغصب بين المفارقة عنه: أن والجواب
حدة، على العمل قيمة أوجبنا لو لنا الصبغ مإسألة في الوجه هذا اعتبار مإمكن
ً الصبغ وقيمة ً الصبغ تقويم إلى احتجنا مإزايل ول بالثوب، يتصل مإا حال مإزايل
فل بالثوب، يتصل مإا حال بالماء مإخلوط لنه الوقت، ذلك في تقويمه يمكن
فقد الماء، قدر يعرفا ول الماء بتفاوت تتفاوت الصبغ قيمة لن تقويمه؛ يمكن
يبق فلم الغصب، حالة وبين العقد، حالة بين للتفرقة الوجه هذا اعتبار تعذر

لن النعل؛ مإسألة بخلفا الصبغ، مإسألة في المثل أجر إيجاب وجه للتفرقة
ً تقويمه حدة على عمله أجر أوجبنا فمتى بالخف، يتصل مإا حال مإمكن مإزايل
ً النعل قيمة إيجاب أمإكننا ًا فبالوجهين مإزايل الغصب حالة بين التفرقة تقع جميع
ًا الوجهين فذكر النعل، مإسألة في والعقد إل الصبغ في يذكر ولم ثمة، جميع

ًا ًا، وجه العقد وحالة الغصب حالة بين التفرقة لن المثل؛ أجر إيجاب وهو واحد
به. إل تقع ل
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يوجب ولم الخف، أخذ اختار مإتى عمله مإثل أجر الله رحمه مإحمد أوجب ثم

المسائأل هذه مإثل في المسمى بإيجاب يقول مإن قول على وهذا المسمى،
ولم الخف أخذ اختار إذا مإا على مإحمول الخف أخذ واختار بالعيب رضي مإتى

القائأل، هذا قول على المثل أجر يجب الحالة هذه مإثل بالعيب. وفي يرض
إلى يحتاج ل خالف مإتى حال كل على المثل أجر بإيجاب قال مإن قول وعلى

التأويل.  هذا

ً أن ولو تنعل بنعل فأنعله مإسمى بأجر عنده مإن لينعله رجل إلى خفه دفع رجل
ًا يكن لم وإن عليه، جائأز فهو الخفافا، بمثله شرطه وافق لنه له؛ خيار ول جيد

ً سماه بأن الشرط، حيث مإن شرطه وافق ولو العرفا، حيث مإن ًا، نعل مإوصوف
وافق فقد العرفا حيث مإن شرطه وافق إذا فكذا خيار، له يكن لم بذلك فأتى

ًا شرطه شرط وإن والعادة، العرفا في الخفافا به تنعل بنعل نعله لما عرف
لن له؛ خيار ول القبول، على أجبر الجيد اسم عليه يطلق بما وأتى الجودة
في المتناهي إلى ل الجيد، اسم عليه ينطلق مإا إلى ينصرفا الجيد اسم مإطلق
السلم. في كما والعادة، العرفا في يعدل ل الذي الجودة

خالف ولو الشرط، حيث مإن شروطه خالف لنه يجبر جيد يكن لم وإن
حيث مإن مإشروطه خالف فإذا بينا، مإا على يجبر العرفا حيث مإن مإشروطه

يجبر. أن أولى الشرط
ًا، لي السكافا: شرط قال بأن الجر، قدر في اختلفا قال: ولو رب وقال درهم

ذلك في يختلفا ولم له، وصفه على حرره وقد دانقين، لك الخّف: شرطت
ًا وأقامإا أولى فكان أجر، زيادة ببينته يثبت لنه العامإل؛ بينة فالبينة البينة جميع

ًا أقامإا إذا والمشتري البائأع في بالقبول. كما الجواب يذكر البينة. ولم جميع
مإوجب بخفه النعل قيمة ذلك في يحكم أن بينة. ويجب لهما تقم لم إذا فيما

لن الصبغ؛ في كما النعل قيمة له شهد مإن قول القول ويجعل مإزايلً، مإعلوم
ً قيمته وهو عقد بغير جعل لو مإعلوم، مإوجب بخفه النعل لتصال يقع ل مإزايل
التسمية، في الختلفا حالة العقد مإوجب ذلك فيجعل بالتسمية، إل عنه البراءة

رحمهما ومإحمد حنيفة أبي قول على النكاح في الصبغ. وكما مإسألة في كما
ًا النعل قيمة كانت فإن المسمى، مإقدار في اختلفا إذا الله يدعيه كما درهم

حال العقد مإوجب تجعل النعل قيمة لن اليمين مإع قوله فالقول السكافا،



الخف رّب أن إل به عقد العقد أن على اتفقا كأنهما البدل، مإقدار في اختلفهما
السكافا قول القول فيكون السكافا وأنكر دوانق، أربعة عنه حط أنه ادعى

يمينه.  مإع

صاحب يدعيه كما دانقين، كان بأن الخف لصاحب يشهد النعل قيمة كانت ولو
حال العقد مإوجب يجعل النعل قيمة لن يمينه؛ مإع قوله القول جعل الخف

ادعى السكافا أن إل به، عقد العقد أن اتفقا كأنهما البدل، مإقدار في اختلفهما
له فيقضى الزيادة، تثبت لم الخف صاحب حلف ولما دوانق، أربعة زاد أنه

ًا المبيع كان يتحالفان. وإن ول بدانقين ًا عندهم قائأم في يختلفا لم لنهما جميع
نقصان. إلى أو زيادة إلى إمإا العقد، مإوجب يغير فيما اختلفا إنما العقد، مإوجب

يجب ل فإنه الموجب، ثبت بعدمإا العقد مإوجب يغير فيما وقع مإتى والختلفا
إذا العين بيع في الجانبين. كما مإن والنكار الدعوى، توجد لم إذا التحالف
ًا، كان الثمن أن تصادقا اللف، على مإئة خمس زيادة ادعى البائأع أن إل ألف
يجب ل البائأع مإئة. وأنكر خمس براءة المشتري ادعى أو المشتري، وأنكر

ًا، عندهم التحالف هذا. فكذلك جميع
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كل يحلف فإنه درهم، نصف كان بأن لحدهما تشهد ل النعل قيمة كانت وإن

هذا روايات بعض في الصبغ فصل في ذكر كما صاحبه، دعوى على مإنهما واحد
في اختلفهما حال العقد مإوجب تجعل النعل قيمة أن ذكرنا لما الكتاب. وذلك

مإوجب يغير فيما اختلفا أنهما إل به عقد العقد أن اتفقا كأنهما البدل، مإقدار
العقد. 

رب وانكر درهم، نصف الموجب هذا على زاده الخف رب أن السكافا ادعى
واحد كل فجعل ذلك، السكافا وأنكر دانق، براءة الخف صاحب وادعى الخف
ًا إذا مإا بخلفا صاحبه، دعوى على مإنهما واحد كل فيحلف عليه، ومإدعى مإدعي
ًا يدعي ل النعل قيمة له يشهد مإن لّن لحدهما؛ تشهد النعل قيمة كانت نغير
تتحقق لم وإذا زيادة، أو إبراء إمإا العقد، مإوجب له يّشهد ل الذي يدعي إنما

الجر، مإقدار في اختلفا إذا هذا التحالف، يجب لم الجانبين مإن والنكار الدعوى
أجر. وقال بغير لي الخف: عملته صاحب قال الجر، أصل في اختلفا إذا فأمإا

دعوى على مإنهما واحد كل يحلف أنه ذكر بأجر لك عملت بل السكافا: ل
ًا حصل مإنهما واحد كل لن صاحبه؛ فلنه الخف صاحب أمإا عليه، ومإدعى مإدعي
يدعي ذلك. والسكافا أنكر والسكافا والنعل العمل هبة السكافا على مإدعي

ًا ادعى مإنهما واحد فكل ذلك أنكر الخف وصاحب والنعل العمل بيع أنكره عقد
ًا الفسخ كان التحالف. وإن فيجب صاحبه، اختلفا إذا العين بيع في كما مإتعذر

هالك، والمال البيع والخر الهبة أحدهما ادعى مإقداره، في ل العقد نوع في
ولم حلفا فإن هذا فكذلك عليه، ومإدعى مإدع مإنهما واحد كل لن التحالف يجب
فيه، النعل زاد مإا قيمة يغرم الخف صاحب أن ذكر المإرين، مإن واحد يثبت
مإن واحد يثبت لم تحالفا لما لنهما مإزايلً؛ نعله قيمة يضمن أن يجب وكان

ً فيبقى المإرين، المالك واختار عقد بغير حصل يقال: مإتى وإل عقد، بغير عامإل
ً النعل قيمة يضمن فإنه الخف أخذ لم قلت كما المإر أن الجواب أن إل مإزايل



كيفية في اختلفهما مإع لنهما ينتف، لم الذن أن إل المإرين مإن واحد يثبت
ًا أو هبة كان أنه العقد 4ًب60( النعال كان الذن. وإذا على انتفاء بيع ) حاصل
وهذا الغاصب، حكم هذا لن مإزايلً؛ النعل قيمة يعطيه بأنه القول يعذر بإذن
ًا كان ًا، يكن ولم العمل، في مإأذون مإن وهو فيه، النعل زاد مإا قيمة فأوجب غاصب

 أل العمل بدل مإنه شيء يكون ول مإزايلً، قيمته الحكم حيث

ًا، كان إذا فيه الصبغ زاد مإا قيمة أوجب الصبغ مإسألة في ترى قيمة وأنه غاصب
الصبغ قيمة إيجاب تعذر لما ولكن عقد بغير للعمل قيمة ل لنه غير؛ ل الصبغ
ً الصبغ قيمة وجعله فيه، الصبغ زاد مإا قيمة أوجب بالثوب، يتصل مإا حال مإزايل

ل النعل قيمة وهو فيه، النعل زاد مإا قيمة أوجب ههنا فكذلك العمل، قيمة ل
ًا، العمل في المأذون يصير ل أن ضرورة العمل قيمة صاحب يخير ولم غاصب

ًا العامإل كان مإضى فيما لن مإضى فيما يخير كان مإا مإثل ههنا الخف مإن مإخالف
ًا وجه مإوافق وههنا الوفاق، وإلى الخلفا إلى يميل أن له وكان وجه، مإن مإوافق
ًا يكن لم وإذا أجر، بغير أو بأجر أنه وقع الخلفا أن إل وجه، كل مإن لم مإخالف

كالجواب فيه الجواب وكان النعل، قيمة ويعطيه الخف قال: يأخذ ولكن يخير،
لصاحب يكون ل والصبغ إنسان، صبغ في وألقته الريح به هبت إذا الثوب، في

فكذلك فيه، الصبغ زاد مإا قيمة ويعطيه الثوب يأخذ بل الثوب، تضمين الثوب
هذا.
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ًا، كان حتى عند مإن كله الخف عمل قال: ولو القبض قبل اختلفا ثم استصناع
لن يتحالفا؛ أن يجب وكان السكافا، قول القول كان الجر مإقدار في

ًا يصير الستصناع قبل الثمن مإقدار في اختلفا إذا العين بيع وفي النتهاء في بيع
ًا، يتحالفان القبض السكافا؛ قول القول ويكون يتحالفا،ن قال: ل أنه إل قياس

به السكافا أقر لو مإا السكافا على يدعي المستصبغ لن يفيد، يمينه لن
يلزمإه ل نكل لو لنه يفيد؛ ل المستصبغ يمين فأمإا يستحلف أنكر فإذا لزمإه،
به.  أقر لو كما شيء،

تصبغه بأن الثوب: أمإرتك رب فقال الثوب ورب الصباغ اختلف قال: وإذا
رب قول بزعفران. قال: القول أصبغه بأن الّصباغ: أمإرتني وقال بعصفر،

مإع الصباغ قول ليلى: القول أبي ابن علمائأنا. وقال قول يمينه. وهذا مإع الثوب
مإالك قال: أكلت إذا فيما الخلفا نظير المسألة، هذه في يمينه. والخلفا

علمائأنا قول فعلى الذن، المال صاحب وأنكر بأذنك، دارك هدمإت أو بإذنك،
قول المقر. وعلى ويضمن يمينه، مإع المال صاحب قول الله: القول رحمهم

أن ذلك في عليه. وذهب ضمان ول اليمين، مإع المقر قول القول ليلى أبي ابن
قول القول فيكون عليه، يدعي المال وصاحب الضمان، سبب ينكر المقر

أقر لنه الضمان؛ سبب ينكر قلنا: إنه وإنما أصلً، الكل أنكر لو المنكر. كما
للضمان، مإوجب غير وهذا بالذن مإوصوفا وخياطة وصبغ بالذن، مإوصوفا بأكل
ًا فكان صبي وأنا درهم بألف لك قال: أقررت لو كما الصل، مإن للضمان مإنكر

صفيق. وعلماؤنا: ذهبوا أو بالع وأنت أقررت، بل له: ل المقر وقال مإجنون، أو
المال صاحب وأنكر يبرئأه مإا وادعى للضمان، الموجب بالسبب أقر أنه إلى



وأنكر والبراء القضاء وادعى بالدين أقر لو كما قوله القول فيكون البراءة،
بالكل أقر لنه وذلك للضمان، الموجب بالسبب قلنا: أقر وإنما الدين، صاحب

ترك المالك اختار مإتى الصبغ في الضمان سبب وهذا الغير، ثوب في وبالصبغ
أنكر لما دعواه، بمجرد يثبت لم الذن أن إل الذن وادعى الصباغ، على الثوب

ًا بقي الذن يثبت لم وإذا عليه دعوي لنه المال؛ صاحب بغير مإطلق بأكل مإقر
لن الصبي؛ حال إلى القرار أضافا لو مإا ضمان. بخلفا سبب وإنه إذن،

لن يوجد يقول: لم المقر يوجد، لم أو وجد، قد الّسبب أن وقع ثمة الخلفا
ًا، يكون ل والمجنون الصبي إقرار حيث مإن القرار مإنكرا المقر فكان إقرار

ًا، له والمقر المعنى، عليه والمدعى له أقّر أنه أدعى لو مإا بمنزلة فكان مإدعي
بل وقال: ل صبية، وأنا المرأة: تزوجتني قالت لو كما وكان لك أقّر قال: لم
 وأنت تزوجتك

سبب ههنا وأمإا مإعنى، النكاح أنكرت لنها المرأة؛ قول القول كان بالغة
إل ضمان سبب وإنه والخياطة، والقطع والصبغ الكل وهو تحقق، قد الضمان

المال، صاحب قول القول فيكون صاحبه، وأنكر الذن بدعوى البراءة ادعى أنه
على بدعوى ليس الصبي حالة إلى القرار إضافة أن وهو للفرق آخر ووجه
صاحب إذن يدعي ههنا أمإا بقوله، فعله فيثبت فعله عن حكاية ولكن له، المقر
أنكر. إذا يثبت فل عليه، دعوى فيكون المال، صاحب مإن يوجد فعل وإنه المال،
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قال مإنه، فرغ ثم فعمله إسكافا، عند خفين الرجل استصنع قال: وإذا

وقال أمإرتك، الذي والتقطيع والخرر المقدار على هذا المستصنع: ليس
ذلك، له ليس المال صاحب يحلف أن السكافا وأراد أمإرتني هذا السكافا: بل

له كان الثوب صاحب وأراد بأمإره، كان صبغ مإا أن ادعى إذا الصباغ بخلفا
ولم لزمإه، به أقر لو مإعنى الثوب، صاحب على يدعي الصباغ لن وذلك ذلك،
الصابغ ههنا فأمإا بعيد الستحلفا لن ذلك على يستحلف أنكر فإذا خيار، يكن

أقر لو المستصنع فإن يلزمإه، ل به أقر لو مإعنى المستصبغ على يدعي
على ادعى ومإن خيار، له وكان يلزمإه، ل كان بالبينة ادعى مإا ثبت أو بالموافقة،

ل الستحلفا لن ذلك؛ على يستحلف ل أنكر فإذا يلزمإه، ل به أقر لو مإعنى آخر
تعالى. الله شاء إن المتفرقات في الستصناع مإسائأل بعض وستأتي يفيد
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المتفرقات والثلثون: في الرابع الفصل
شهر كل درهم، بألف سنة الدار هذه لخر: أجرتك قال «النوازل»: إذا في ذكر

ًا الثاني القول ويصير درهم، ومإائأتي ألف على الجارة بمئة. تقع للول، فسخ
بأكثر.  باع ثم بألف، باع لو كما

غلطا إذا بمئة. أمإا شهر كل الجارة تكون أن قصد إذا الليث: هذا أبو الفقيه قال
ادعى فإن الول، العقد فسخ يقصدا لم لنه درهم؛ اللف يلزمإه ل التفسير، في

التفسير في الغلط المستأجر وادعى الول، فسخ قصدهما كان أنه الجر
باشر ثم تلجئة بيع على تواضعا لو كما يمينه، مإع الفسخ مإدعي قول فالقول

ًا البيع ًا، بينهما البيع يثبت شرط، غير مإن مإطلق أنهما على يتفقا أن إل مإطلق



ههنا. كذا عليه، تواضعا مإا على باشرا
ًا: إذا وفيه ًا هذه داري لخر: أجرتك قال أيض ًا يومإ ًا، وسنة بكذا واحد أو مإجان

ًا سنة هذه داري قال: أجرتك ًا، السنة بكذا. وباقي يومإ قال: أجرتك أو مإجان
ًا سنة هذه داري ًا، السنة وباقي بكذا، يومإ مإثله أجر عليه كان سنة فسكنها مإجان

وجب وإنما الباقي، في الجارة بقي لنه الباقي؛ في له شيء ول واحد، يوم في
الفساد؛ بصفة وقعت واحد يوم في الجارة لن واحد؛ يوم في المثل أجر

ًا قصار إلى الرجل دفع وإذا اليوم، لجهالة الدفع أن وتصادقا فقصره ليقصره ثوب
ًا، حصل ًا، يشترطا ل وأنهما مإطلق المسألة هذه الله رحمه مإحمد يذكر لم شيئ

«الصل». في
وعلى له أجر ول مإتبرع، القصار حنيفة أبي قول على «النوازل»: أن في وذكر
ًا اتخذ مإحمد: إن قول ل ومإا الجر يجب بالجر، القصارة لعمل وانتصب دكان

يدفع يكون أن وهو خليط، يكون أن إل مإتبرع، هو يوسف أبي قول فل. وعلى
قال «الكافي» إذا شرح مإن الخلع باب عادة. وفي بالجر للقصارة ثيابه إليه

ًا الخياط كان إن للخياط: خط وقال بيتي، إلى هذا للحمال: احمل أنه مإعروف
فل.  ل ومإا الجر يجب كذلك والحمال بأجر، يخيط

ًا قصار إلى دفع رجل الله: عن رحمه مإحمد المنتقى: مإثل إجارات وفي ثوب
كان إذا قولي في قال: أمإا وضاع، أجر بغير وقال: قصرت فقصره ليقصره،

ًا الثوب رب أصدق ل كما وأضمنه أصدقه لم للقصارة، نفسه نصب قد قصار
ًا. وقال لي قال: قصرت إذا الصورة هذه في أجر. بغير القّصار: قصرت مإجان

ًا قصار إلى دفع «النوازل»: إذا نكاح وفي يحمل الجر يذكر ولم ليقصره ثوب
العرفا. لمكان الجرة على
ًا رجل إلى الرجل دفع «الكافي»: إذا صرفا مإن ) الجر4أ61باب. ( وفي ذهب

أجر، بغير لي الدافع: عملته فقال اختلفا ثم كذلك، يصوغه أن وأمإره فضة، أو
وجوب لنكاره الدافع قول القول الرواية: أن في ذكر بأجر العامإل:عملته وقال
أعلم كان إن الرجل هذا يوسف: أن أبي «الشرح» عن ذمإته. وفي في الجر
فالقول بأجر، إل يعمل ل أنه يعلم بحيث ذلك نحو أو بعلمإة، دكانه باب على
الدافع. قول فالقول كذلك، يكن لم العامإل. وإن قول
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بحيث وإعطاء خلطة، العامإل وبين الرجل، هذا بين كان إذا أنه مإحمد وعن

ًا يشترطان ول مإرة، كل يفندان ل أنهما اعتادا العامإل. وإن قول فالقول شرط
لو الدافع. قال: وكذلك قول فالقول ذكرنا، مإا نحو على خلطة بينهما يكن لم

به. أمإر مإا على الزيادة لنكاره الدافع؛ قول فالقول الجر، مإقدار في اختلفا
ًا: إذا الباب هذا وفي لي حنطة. وقال: اطحنها كر آخر مإن استقرض أيض

أجر باطل. ول فذلك المستقرض، يقبضها أن قبل ذلك وكان فطحنها، بدرهم،
ًا يصر لم المستقرض يقبضها لم لما لنه للمقرض؛ المقرض فصار له، مإلك

ً غيره. على الجر يستحق فكيف نفسه، حنطة بطحن لنفسه عامإل
أجر. وقال بغير الصبغة: بعتها صاحب فقال بأمإره، رجل صبغة الدلل باع وإذا

ًا الدلل هذا كان فإن بأجر، بعت بل الدلل: ل الناس أمإوال يبيع بأنه مإعروف
المثل.  أجر ويجب دعواه، على المإر يصدق ل بأجر



حماره المقرض إلى وسلم دراهم، آخر مإن «النوازل»: استقرض وفي
عند فالحمار الدراهم، عليه يوفر حتى شهرين إلى ويستعمله ليمسكه،
مإثله. وكذلك أجر فعليه استعمله فإن فاسدة، إجارة المستأجر بمنزلة المقرض

ًا. يكون فاسدة. ول إجارة فهذه ليسكنها داره المقرض إلى سلم إذا رهن
ًا: لو وفيه أرد لم فما هذا، حانوتي وقال: اسكن رجل، مإن دراهم استقرض أيض
فدفع لك، هبة عليك تجب التي والجرة الدار، بأجرة أطالبك فل درهمك، عليك

مإع عليه الجرة ترك ذكر كان قال: إن مإدة، الحانوت وسكن الدراهم، المقرض
وإن المثل، أجر به يريد المقرض على واجبة فالجرة المال، مإنه استقراضه

والحانوت المقرض، على أجر فل بعده أو استقراض قبل الجرة ترك ذكر كان
فما القرض، إلى الدار بمنافع التوسل قصد الول الوجه في لن عارية؛ عنده
ًا، باستيفائأها رضي تلك على أقرضه ذلك. حيث على وافقه والمستقرض مإجان

فاسدة. إجارة فكان المواضعة،
ًا الدار مإنافع مإقابله في يطمع الثاني: لم الوجه في فأمإا الدار فكانت شيئ

عارية. 

ًا نعلم لنا الوجهين؛ في المثل أجر يجب الصحيح: إنه قيل مإن عرضه أن يقين
الدار مإنافع باستيفاء رضي فما القرض، إلى والتوسل الجرة وترك الدار، دفع

ًا ًا، الحالين في مإجان ًا الحالين في المثل أجر فوجب جميع الوجه. هذا مإن جميع
ًا، آخر مإن استأجر يوسف: رجل أبي عن سماعة»، ابن «نوادر وفي على أرض
ًا، عشر خمسة وجدها ثم فزرعها، دراهم، بعشرة أجربه عشرة أنها أو جريب

بدرهم. جريب قال: كل سمي. ولو الذي الجر قال: فله أجربة، تسعة وجدها
ًا استأجر الحاكم بدرهم. ذكر جريب كل عليه حسب مإعلومإة، مإدة للخدمإة عبد
الجر يرد حتى العبد يمسك أن للمستأجر كان المؤاجر مإات ثم الجرة، وعجل
فيأخذه بالجر، ضمان. ويرجع فيه عليه يكن لم يده في العبد مإات وإن عليه،
إمإساك حق له كان وإنما المدة، مإن بقي مإا حصة أي عليه الجر يرد حتى قوله
ًا المدة مإن بقي مإا بحصة الجر يستوفي أن إلى العبد والنصافا للعدل إظهار
تعيين فيجب العبد في الجر ورثة حق ويتعين الجارة، تنفسخ الجر بموت فإن
ّدة مإن بقي مإا حصة في المستأجر حق بالستيفاء. وذلك الجر، مإن الم
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ًا رجل مإن اكترى رجل الله رحمهما مإحمد عن سماعة ابن سنة، بعبد دار

مإثل أجر ويعطيه العبد يرد فإنه العقد، في الجارة ناقصه ثم الدار، فسكن
ًا، كجعله صحيح، أجرة العبد جعل لن كذلك؛ كان وإنما الدار، فصارت ثمن

ًا الجرة بالعوض. وأحذ العوض بيع مإعنى في الجارة هذه وصارت عوض
العوض بيع في لن عليه؛ والقالة النقص باقي. فيصح العبد وهو العوضين
القائأم. وإذا العرض على والنقص القالة، تصح العوضين هلك بعد بالعوض
رد الجر على فوجب المستأجر، مإلك إلى العبد عاد العبد على القالة صحت
ردها وتعذر الجر، على المنافع رد المستأجر على ووجب المستأجر، على العبد

المثل.  أجر برد مإعنى ردها فيجب صورة



ًا أستأجر «الصل» إذا وفي عينه، بغير أو بعينه، بعبد مإكة إلى البل مإن عشر
فاسدة، فالجارة عينه، بغير العبد كان وإن جائأزة، فالجارة بعينه العبد كان فإن
بعدمإا التسليم قبل العبد فهلك الجارة، جازت حتى بعينه العبد كان إذا ثم

العقد أن عرفا لما البل مإثل أجر المستأجر على كان عليه المعقود استوفى
عليه كان العقد فسد فإذا عينيين، كانا إذا القبض، قبل البدلين أحد بهلك يفسد

رد عليه فكان بعينها، ردها عن عجز وقد المنافع، مإن بعينه استوفى مإا رد
الجارة فسدت حتى عينه بغير العبد كان وإذا المثل، أجر المنافع وقيمة قيمتها

يمت. لم أو العبد، مإات المثل أجر المستأجر على كان
ً تكارى رجل المرأة، المستكري الرجل وطلق مإعلومإة، بدراهم شهر كل مإنزل

لن قال: ل، المرأة على سبيل المنزل لصاحب هل وذهب المصر، مإن وخرج
بأحد يجب إنما والجر بالجر، العاقد عن بكفيلة وليست بعاقدة، ليست المرأة
الجارة لن الهلل؛ حتى الدار مإن المرأة يخرج أن الدار لصاحب وليس هذين،
ًا المستأجر كان لو ترى أل الهلل مإجيء قبل لزمإة يفسخ أن له يكن لم حاضر

ًا كان فإذا الهلل، مإجيء قبل الجارة أولى. غائأب
المرأة ويخرج الجارة يفسخ أن الدار لصاحب هل غائأب والزوج الهلل جاء فإن
ومإحمد حنيفة أبي قول على الختلفا على المسألة تكون أن يجب الدار مإن

ذلك.  يوسف: له أبي قول ذلك. وعلى له ليس

ً تكارى إذا أو امإرأة فتزوج غيره، ينزل ول ينزله، أن على بدرهم شهر كل مإنزل
ل مإانع شرط هذا لن يأبى؛ أن الدار لصاحب وليس ينزلهما أن فله امإرأتين،

ترك في يكون حتى بالدار يصير ل غيره سكنى لن الدار؛ لصاحب فيه مإنفعة
هذا مإع العقد هذا بجواز حكم فقد للمستأجر، مإنفعة المستأجر غير سكنى

ًا هذا كان وإن الشرط، فيه المتعاقدين لحد ليس أنه إل العقد يقتضيه ل شرط
ًا اشترى لو كما العقد يفسد ل الشرط هذا ومإثل مإنفعة، يلبس، ل أن بشرط ثوب

يكون ل أن تأويله مإأولة المسألة وهذه يركبها ل أن بشرط دابة اشترى أو
المتقدمإة. المسائأل في التأويل هذا ذكرنا وقد وضوء بئر ول بالوعة بئر للمنزل
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ًا، آخر مإن الرجل أستأجر «الصل»: إذا وفي ًا إل الدار رب إليه ودفعها دار بيت
وهذا ذلك بحصة عنه قال: يرفع المستأجر وسكنها له مإتاع فيه كان مإنها،

للدار. صفة البيت لن صفة؛ الغائأب لن مإشكل؛
ًا أستأجر قالوا: لو ولهذا فإنه بيتان، فيها فإذا بيوت، ثلثة فيها أن على دار

ًا اشترى لو كما الجر مإن شيء يسقط ول يتخير، خباز، أو كاتب أنه على عبد
له والوصف البائأع، بفعل الفوات أن إل صفة، كان إن الفائأت والجواب: أن

بيت انهدم لو مإا بخلفا العين بيع في البائأع. كما بفعل فات إذا البدل، مإن حصة
الجر؛ مإن شيء يسقط ل حيث الباقي، في المستأجر وسكن حائأط أو مإنها،
يوجب ل سماوية بآفة فات مإتى والوصف سماوية، بآفة فات هناك الوصف لن

ًا أستأجر إذا الجواب: فيما مإن ذكرنا البدل. ومإا مإن شيء سقوط أن على دار
فذلك الجر، مإن شيء يسقط ول يتخير، أنه بيتان فيها فإذا بيوت، ثلث فيها
بحساب عنه يرفع بكذا، بيت قال: كل إذا فأمإا بكذا، بيت كل يقل لم إذا فيما
الفصل.  هذا في ذكرها تقدم التي الجريب مإسألة قياس على ذلك،



ًا الرجل أستأجر قال: وإذا ًا دار أن الدار رب أراد ثم مإعلوم، بأجر مإسماة شهور
ًا بالجر المستأجر مإن يشتري بعقد يجب لم دين الجر لن جاز؛ القبض قبل شيئ
مإرت الديون. وقد سائأر في به. قيل: كما الستبدال فيجوز سلم، ول صرفا،

مإعلوم، بأجر شهر كل فيه ليبيع البيت يستأجر الثاني قبل. وكذلك مإن المسألة
)4ب61الدقيق. ( مإنه يأخذ البيت رب فكان

ًا، كان المنفعة، استيفاء قبل بالجر، يعني شيء ذلك يشرى، والسويق لما جائأز
ولو الوجوب، وبعد الوجوب قبل جائأز بالجر الشراء أن الكتاب أول في ذكرنا

يعطيه، أن المستأجر فأبى الهلل قبل كله الجر يتعجل أن أراد البيت رب أن
وجب سكن مإا بقدر لنه سكن مإا بقدر يعطيه أن على المستأجر يجبر فإنه

أجرة لن إلغائأه، على يجبر ل يسكن لم مإا حصة فأمإا اتفاقه، على فيجر الجر
اتفاقه. على يجر فل بعد، عليه واجب غير يسكن لم مإا

ً أن ولو قال البيت رب مإن مإا الشهرين هذين أجر البيت رب مإن استقرض رجل
والزيت والدقيق السويق الثاني به يشتري الرجل فكان ذلك، يعطيه أن الثاني

قام المستقرض لن وذلك جائأز، فهو الشهرين أجر استوفى حتى والسمن
ًا الثاني مإن اشترى لو والمقرض المقرض مإقام ويري الشراء، يصح بالجر شيئ

اشتراه إذا فكذا والثمن الجر بين المقاصة لوقوع الجر مإن الثاني
المستقرض. 

مإنه الجر أقرضه المقرض لن المقرض، مإقام قام المستقرض أن قلنا وإنما
ً له الموهوب وصار ذلك يصح قبضه على وسلطه في البيت رب عن وكيل
ً القبض ًا ثم أول ول الواهب، بملك إل تصح ل الهبة لن الهبة، بحكم لنفسه قابض
ًا وهب مإا يصير بملك إل القرض يصح ل ههنا فكذا بالقبض إل للواهب مإلك

ًا يصير ل أقرض ومإا المقرض ًا فصار بالقبض إل له، مإلك ً القبض في عنه ثابت أول
ًا ثم مإقام قام المستقرض أن صح كذلك كان وإذا القرض، بحكم لنفسه قابض

قام المستقرض أن ذكرنا لما شيء، المستقرض على للثاني وليس المقرض
ًا بالجر اشترى لو والمقرض المقرض مإقام المقرض على للثاني يكن لم شيئ

على البيت ولرب هذا، فكذلك والثمن، الجر بين المقاصة لوقوع شيء؛
مإلكه وإنما هبة، الجر مإلكه مإا البيت رب لن الشهرين، هذين أجر المستقرض

ًا، الشهرين. هذين أجر عليه البيت لرب فكان بالمثل، مإضمون والقرض قرض
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ًا بالجر الثاني مإن المستقرض اشترى قال: ولو اشترى إذا يجوز فإنه دينار
ًا، عندهم التعجيل شرط أو المدة مإضت بأن الجر، وجوب بعد الدينار وإن جميع

قول فعلى التعجيل، واشتراط المدة مإضي قبل كان بأن الجر وجب يكن لم
يوسف أبي قول وعلى يجوز، الله رحمه مإحمد قول وهو الول يوسف أبي

مإع صادفا لو والمقرض المقرض مإقام قام المستقرض لن يجوز، ل الخر
هذا.  فكذلك التفصيل هذا على الجواب كان الثاني

دراهم عشرة البيت أجر أو دينار المستقرض الرجل على للثاني كان قال: ولو
الشهرين هذين أجر يدفع أن الثاني البيت رب أمإر ثم شهر فمضى شهر، كل
ًا الرجل هذا إلى الدين مإلكه لنه جائأز، فهو بذلك الرجل ورضى عليه، قرض



ًا، قبضه على وسلطه الثاني، على له الذي مإنه، وجب لو كما فيصح قرض
قال حوائأجه، بالفضل وأخذ عليه له الذي بالدينار قاصه فإن قبضه على وسلطه

الحوائأج اشترى لنه الحوائأج مإن اشترى فيما يشكل ل الجواب وهذا جائأز فهو
وإنما البيت، رب مإن يجوز كما فيجوز يجب لم وبما الجر مإن وجب بما بالجر
كان وإن الثاني، بذلك رضى إذا جائأز أنه ذكر بالدينار قاصه إذا فيما يشكل

ًا، الجنس الجنس في المقاصة لن دراهم، والخر دينار أحدهما فإن مإختلف
يجوز وجد إذا فأمإا المقاصة، على التراضي يوجد لم إذا يجوز ل إنما المختلف،

ًا، يكون أنه إل شهر أجر مإن وجب مإا بحصة عندهم الصرفا هذا يجوز ثم صرف
ًا، عندهم المقرض مإن والمصارفة المقرض، مإقام قائأم المستقرض لن جميع

مإن يجب لم مإا بحصة فأمإا المستقرض، مإن فكذا عندهم، جائأز واجب بأجر
مإحمد عند يجوز الخلفا، على المسألة يكون أن يجب الثاني الشهر وهو الجر
باشر لو كما الخر يوسف أبي قول في يجوز ول الول، يوسف أبي قول وهو

هذا قال: وليس الثاني. ثم الشهر وهو بعد، يجب لم بأجر الصرفا المقرض
المستقرض بين فيما صرفا ولكنه والمستقرض البيت رب بين فيما بصرفا

أقرضه إنما المستقرض، مإع الصرفا عقد عقد مإا البيت رب لن وذلك والثاني،
والثاني، المستقرض بين جرت إنما المصارفا وعقد الثاني، على له الذي الخر

ل فإنه الخر قوله على فأمإا مإحمد، قول وهو يوسف أبي قول كله وهذا قال ثم
الكتاب.  أول في هذا ذكرنا وقد يجوز،

ًا عليه يرد أن على الدراهم أقرضه البيت رب كان قال: ولو دراهم بعشرة دينار
ًا بجوازه لن يجوز ل فإنه ًا يكون القرض لن مإمكن؛ غير قرض لجنسه، مإضمون
ًا شرط فإذا ًا فكان القرض يقتضيه ل مإا شرط فقد آخر جنس ًا، قرض ول فاسد
باطلً. فيكون مإشبه، صرفا لنهما مإصارفه، جوزنا أن إلى وجه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أحاله أنه به يريد الثاني، على الجر بالدراهم الوجه هذا على أحاله قال: فإن
ًا. فقال: فقاصه ليعطيه مإنه الجر ليأخذ الثاني على الذي بالدينار، الثاني دينار

ًا حوائأجه بالبعض وأخذ المستقرض على له المستقرض على البيت لرب قائأم
ًا عشرون عندهم الصرفا صار حتى الشهرين هذين أجر وجب إذا تأويله، درهم

ًا، ًا المستقرض وصار جميع ًا عشرين مإستقرض بالمقاصة، الثاني مإن درهم
ًا عشرون وذلك الثاني مإن اقتضى مإا المستقرض على البيت لرب فيكون درهم

لنه باطل اشتراط الدينار اشتراط لن عليه شرط كما دينار، عليه يكون ول
مإشبه.  صرفا

رجل ولكن الشهرين هذين أجر عليه وجب يكن لم الثاني هذا أن قال: ولو
إياه يعطيه أن الثاني هذا فأمإر الشهرين، هذين أجر البيت رب مإن استقرض

ًا الرجل فأعطى بذلك، الثاني نفس وطابت له، يعجل وأن ًا أو دقيق ًا أو زيت دينار
ًا الثاني يسكن أن قبل البيت رب مإات ثم بعشرة، أو الشهرين هذين مإن شيئ

ًا بعشرين الرجل على يرجع ل الثاني فإن البيت، انهدم ًا درهم وذلك عليه، فرض
ً صار المستقرض أن ذكرنا لما ثم القرض يصح حتى أولً، بالقبض عنه وكيل

ًا فصار قبضين، مإناب قبضه ناب قبض فإذا لنفسه ً له قابض بحكم لنفسه ثم أول



ًا صار وإذا القرض، أن ولو أقرضه ثم بنفسه قبض المإر كأن صار للمإر قابض
انفسخت ثم المستقرض مإن أقرضه ثم بيده، العشرين قبض البيت صاحب
رب على يرجع وإنما بشيء، المستقرض على يرجع أن للثاني يكن لم الجارة
يرجع ثم هذا، فكذلك القرض بحكم المستقرض على يرجع البيت رب ثم البيت،

ًا بعشرين فأمإا مإحمد قول وهو الول يوسف أبي قول في البيت رب على درهم
لن بالدراهم، عليه يرجع الحوائأج حصة كانت مإا الخر يوسف أبي قول على

ًا فصار صح قد الشراء على يرجع ل فإنه الدينار يخص مإا فأمإا للدراهم، مإقضي
قبضه لنه الدينار؛ مإنه فيأخذ المستقرض على يرجع ولكن بالدراهم البيت رب

فاسد. صرفا بحكم
ًا اكترى الفضلي»: رجل «فتاوى وفي الحمار فبقى بخارى إلى كسر مإن حمار
ً المستكري فأمإر ببخارى الحمار وصاحب الطريق في على ينفق حتى رجل

ًا يوم كل علفه في الحمار ًا مإقدار صاحب يقبض أن إلى أجره وقاطعه مإعلومإ
ًا الجير فأمإسكه حماره، الحمار علفه. في عليه وأنفق أيامإ

يرجع ل أنفق فما مإتطوع، فهو المإر لغير الحمار أن بالنفقة، المأمإور علم إن
النفقة. له ضمن المإر يكون أن إل بشيء أحد على
المإر له يضمن لم كان وإن بالنفقة، المإر على رجع بذلك يعلم ل كان فإن

ًا استأجر كان فإن النفقة، عليه. فالجر لحفظه أجير
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والجر فاسدة، فالجارة العروس ليزين مإشاطة استأجر «الفتاوى»: إذا وفي
يتقاضى، ول شرط غير مإن الهدية وجه على يكون أن إل لها طيب غير مإكروه
نظر. وفيه أهون فيكون

ًا العمل كان أو مإعلومإة مإدة استأجرها إذا يقال أن والصواب يجوز أنه مإعلومإ
فصار مإباح هو بل بمعصية، ليس العروس تزيين لن الجر لها ويطيب الجارة
المباحة. العمال كسائأر

يفتي كان وبه الجر يستوجب ل النكاح في الفضلي»: الدللة «فتاوى وفي
المثل أجر بوجوب يفتون كانوا زمإانه ) مإشايخ4آ62( مإن وغيره الله، رحمه
مإقدمإات إصلح في سعي ولها بها، يقوم النكاح في المإر مإعظم لن لهما،

يفتى. وبه البيع، باب في الدلل بمنزلة المثل أجر فيستوجب النكاح،
ًا وفيه ً فاستأجروا العمال مإؤنات عليهم ثقل بلدة أهل أيض مإعلومإة بأجرة رجل

التخفيف، بعض عنهم ليخفف العظم، السلطان إلى أمإرهم ويرفع ليذهب
بلد إلى ذهب لو بحال كان إن أنه ذكر وفقيرهم، غنيهم عامإتهم مإن الجرة وأخذ

ل بحال كان وإن الجارة، جازت بيومإين أو بيوم المإر إصلح له يتهيأ السلطان
ًا للجارة وقتوا بمدة إل ذلك يحصل له، كله والجر جائأزة، فالجارة مإعلومإة، وقت

مإونتهم، قدر على عليهم والجر مإثله أجر وله فاسدة فالجارة يوقتوا لم وإن
إل الجارة هذه تجوز ل الكتاب جواب على أمإا واستحسان، توسيع نوع وهذا

مإن الرشوة باب في السرخسي الئأمة شمس ذكر يفتى. وهكذا وبه مإؤقتة،
الصلح مإدة كان وإن مإؤقتة، إل يجوز ل الجارة هذه القاضي» أن «أدب شرح
ًا يومإين.  أو يومإ



فمكث بكر، مإنزل في وهي عليها فنزل امإرأة تزوج «الصل»: رجل في قال
مإنزله المرأة: أجر فقالت مإنزله، أجر يطلب المنزل صاحب فجاء سنة عندها

أنه أخبرتك المرأة: قد عليك. وقالت بأجرة استكريت الزوج: إنما عليك. فقال
الزوج لنكار عبرة ل فإنه بأجر، تسكن أنها أخبرتني الرجل: مإا بأجر. وقال مإعي
لن أجر الزوج على يكن لم وإنما عليه، أجر فل أخبرته وإن لنها تخبره لم إنها

فإن الجر عليه يجب فل المنزل، لرب الجر عنها بضامإن ول بعاقد ليس الزوج
لرب بالجر عنها كفل لنه بالجر الزوج يؤاخذ الن البيت، لرب عنها الجر ضمن

بغير أو بإذنها كفل سواء يرجع ل أدى فإن به، كفل بما يؤاخذ والكفيل المنزل،
بإذنها كان وإن آخر، بدين عنها كفل لو كما إشكال، فل إذنها بغير كان إن إذنها،

سبيل على المسكن أجر عنها يضمن إنما الزوج أن العرفا لن وذلك فكذلك،
فكأنه كالمشروط والمعروفا عليه، السكان لن عليها بذلك ليرجع ل الصلة،
يرجع ل أن صرح ولو عليها بذلك يرجع ول عنها، يكفل أن الكفالة في شرط
هذا. فكذلك يرجع، ل عليها بذلك
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المهر ضمن إذا الب النكاح»: أن «كتاب في الله رحمه مإحمد قال هذا ونظير
ًا، الصغير مإال في يرجع ل فإنه الصغير عن يبذل إنما العرفا في لنه استحسان
المنزل لرب يضمن لم فإن هذا، فكذلك مإاله، في ليرجع ل للصغير صلة ذلك

ل فإنه البيت، لرب يضمن ولم الجر لك قال: أضمن بأن لها أشهد ولكن ذلك،
ً يصير حتى البيت لرب عنها يضمن لم لنه الجر؛ يلزمإه بالجر، عنها كفيل
ولم عليه، مإا للمديون ضمن ومإن الجر، مإن عليها مإا لها ضمن إنما بذلك فيؤخذ
كفيلً.  يكون ل الدين لصاحب عنه يضمن

يمكن فلم هذا يوجد ولم الدين، لصاحب عليه مإا المديون عن يضمن أن الكفيل
أو لها الزوج مإن هبة ذلك بعد يعتبر أن فإمإا كفالة، يكن لم وإذا كفالة، هذا بجواز
عدة كان وإن بها، الوفاء على يجر فل يقبض لم هبة، فهي هبة، كان فإن عدة
الوعد. هذا إنجاز على يجر فل

ً استأجرا الصل: رجلن في قال واشترطا بدرهم، شهر كل رجل، مإن مإنزل
ولم مإقدمإه، في والجر الحانوت، أقصى في أحدهما ينزل أن على بينهما فيما

يرجع أن مإنهما واحد ولكل جائأزة، الجارة. قال: الجارة أصل في ذلك يشترطا
قال: ولم فإنه يفسدها، شرط عن خلت لنها جائأزة الجارة أمإا ذلك، عن

هذا لن ذلك؛ عن يرجع أن مإنهما واحد ولكل الجارة أصل في ذلك يشترطا
المهاياه ينقض أن الشريكين مإن واحد ولكل المهاياة، على مإنهما مإواضعه

المنفعة قسمة المهايأة لن وذلك المهاياة، نقض مإنهما واحد لكل كان وإنما
القسمة ينقص أن مإنهما، واحد لكل العين قسمة وفي العين، بقسمة فيعتمر

واحد كل نصيب يتعين أن النصب. فقّل عزل أو أفرزا إذا فإنهما التمام قبل
بالقراع.  مإنهما

نقص مإنهما واحد لكل يكون فلن ذلك، له كان القيمة، نقص أحدهما أراد إذا
نصيب ينفرز ولم وجودها، قبل المنفعة في مإنهما واحد حق يتعين ولم القسمة
إذا تفسد ل الجارة «الكتاب»: أن في ذكر ثم وأحرى، أولى الخر مإن أحدهما



في ذلك شرطا إذا أنهما يذكر ولم الجارة، أصل في ذلك اشترطا يكن لم
الجارة، يفسد بأنه يقول أن مإشايخنا: ولقائأل قال الجارة، يفسد هل الجارة

العقد؛ يقتضيه ل مإا العقد في شرط لنه تفسد الجارة بأن يقول أن القائأل أمإا
يسكن أن وهو شرطا، الذي الوجه هذا على والمهايأة مإنها، المهايأة هذه لن

البي أن ترى أل الجارة يقتضيه ل مإما المؤخر في والخر المقدم، في أحدهما
العقد، فساد يوجب مإنفعة، الشرط هذا في ولحدهما ذلك، على يجير ل مإنهما
مإا فمفهوم الجارة في ذلك يشترطا قال: ولم فإنه «الكتاب»؛ في أشار وإليه
ل بأنه قال مإن وأمإا فساده، أوجب العقد في ذلك شرط إذا أنه يقتضي ذكر

ًا يكون العقد، في شرط مإتى الشرط هذا أن إلى ذلك في ذهب يفسد اشتراط
ًا مإنهما واحد كل صار المالك، على الجر، فكان المالك مإن عين مإا مإستأجر

كان هذا على نص ولو مإؤخره، الخر ومإن الحانوت، مإقدم هذا مإن قال: أجرت
ًا. جائأز
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ذلك شرطا مإتى أنهما العقد، أصل في ذلك يشترط مإحمد: ولم قول ومإفهوم
ًا يصير واحد كل لن يرجع، أن مإنهما واحد لكل يكون ل العقد في مإا مإستأجر

ًا يكن لم ومإتى المالك، مإن عين ولكل مإنهما مإهاياة يكون العقد في مإشروط
المهاياة.  ينقض أن مإنهما واحد

ً استأجر رجل في يوسف أبي عن بشر وروى ًا له ليبني رجل مإوضعه، أراه حائأط
ألف كل يبني أن على وعرضه، الرض على وطوله السماء، في طوله وسمى

فأدخل السفل في فبنى الدراهم، مإن وكذا بكذا، الجص مإن وكذا بكذا، آجرة
ّناء، مإات ثم لها، المسمى بالجص أجرة ألف مإا مإوضع على يقسم الجر فإن الب
آجرة ألف كل لن القيمة؛ مإن بنى مإا بحصة فيعطي بنى ومإا الحائأط، مإن بقي

وعل السفل، رخص يدركها وأسفله، الحائأط أعلى في فهي بناؤها شرط
في فيظهر الغلء، مإع الرخص ليجتمع القيمتين بين الجمع مإن بد فل العلى،
العدل. التوزيع

ًا وعنه إلى وسلمه عذر، غير مإن باعه ثم وسلمه عبده، الرجل أجر أيض
في والمستأجر قيمته، المشتري يضمن أن للمستأجر يكن لم فقتل، المشتري،

المنافع في المستأجر حق أن وهو والفرق للمرتهن، مإخالف الحرفا هذا
يلقيه. والقبض العين في المرتهن وحق يلقيها، ل والقبض

ًا استأجر الحاكم ذكر مإات ثم الجرة، وعجل مإعلومإة، مإدة للخدمإة عبد
العبد مإات وإن عليه، الجر يرد حتى العبد يمسك أن للمستأجر كان المؤاجر،

فيأخذه. بالجر ويرجع ضمان، فيه عليه يكن لم يده في
إمإساك حق له كان وإنما المدة، مإن بقي مإا حصة أي عليه، الجر يرد حتى قوله
ًا المدة، مإن بقي مإا بحصة الجر يستوفي أن إلى العبد والنصافا، للعدل إظهار
تعيين فيجب العبد، في الجر ورثة حق ويتعين الجارة، تنفسخ الجر بموت فإن
بالستيفاء. وذلك الجر، مإن المدة مإن بقي مإا حصة في المستأجر، حق
فأراد الغاصب، تركها ثم المستأجر مإن المستأجرة الدار رجل غصب وإذا

مإن يمتنع أن الجر أراد أو المدة، باقي في قبضها عن يمتنع أن المستأجر
أن وللجر السنة، باقي في التسليم مإن يمتنع أن للمستأجر فليس التسليم

التسليم. عن يمتنع
لجله، الستئجار في يرغب وقت السنة في يكن لم إذا مإشايخنا: هذا بعض قال



هذا جنس مإّر وقد يتخير، المستأجر فإن الوقت، ذلك في يسلم ولم كان إذا أمإا
تقدم.  فيما

مإا أو غصبت أو أحداهما فانهدمإت دارين آجر مإن استأجر «القدوري»: لو وفي
فيثبت تفرقت وقد مإتحدة، وقعت الصفقة لن الخرى؛ يترك أن فله ذلك، أشبه

الخيار.
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ً دابة استأجر «الصل»: وإذا في الله رحمه مإحمد قال ًا عليها ليزفا ليل عروس
عينها، بغير أو بعينها العروس تكون أن وجهين: إمإا على فهذا زوجها، بيت إلى
ّين بعينها، العروس كان فإن ً استأجر لو كما الجارة، يجوز فإنه المكان، وب رجل
هذا، فكذلك جائأزة، الجارة كانت مإعلوم، بأجر مإعلوم مإكان إلى ليركبها دابة
ولم للركوب دابة استأجر لو كما فاسدة، فالجارة عينها بغير العروس كان وإن
ًا أركب فإن فاسدة الجارة كانت يركب مإن يبين )4ب62فالقياس. ( عروس

ًا، العقد يعود ل أن ًا، العقد يعود الستحسان وفي جائأز كما المسمى وعليه جائأز
فإنه غيره، أركب أو هو يركب ثم يركب، مإن يبين ولم للركوب، دابة استأجر لو

ًا العقد يعود ًا، جائأز ًا، يعود ل القياس وفي استحسان فإن هذا، ذكرنا وقد جائأز
الدابة هذه استأجر كان إن الجر، يجب هل الغد، مإن أصبحوا حتى الدابة حبسوا
لركوب استأجرها وإن الجر، يجب فإنه المصر، في بعينها عروس لركوب
في الركوب مإن يكن لم لنه الجر يجب ل فإنه المصر، خارج بعينها عروس
في المكان تسمية لن وهذا الجر، يجب ل فإنه العقد، إليه أضيف الذي المكان

مإن غيرها في المدة تسمية بمنزلة عليها العقد لجواز شرط وأنه الدابة، باب
العقد، إليها المضافا المدة غير في وجد مإتى الستيفاء مإن والتمكن الجارات،

ًا يعتبر وهل الجر، يجب ل فإنه الركوب على الجارة وقعت إن بالحبس ضامإن
ل بإمإساك له يؤذن ولم المإساك، بهذا الجر يجب لم لنه يضمن المصر خارج
الجر.  يجب

ًا يصير ل المصر في يركبها أن على الجارة وقعت وإن لنه الحبس؛ بهذا ضامإن
فإنه عينها، بغير عروس لركوب استأجروها كان وإن المإساك، بهذا الجر يجب

خارج أو المصر في للركوب استأجروها سواء حبسوها مإتى الجر يجب ل
الفاسدة الجارات وفي العروس، يعينوا لم مإتى فاسدة الجارة لن المصر،
يوجد، ولم الستيفاء بحقيقة تجب وإنما الستيفاء، مإن بالتمكن تجب ل الجرة

ًا صار غيرها فأركب بعينها، عروس لحمل استأجر فإن الجر يجب ول ضامإن
وإن غيره، فاركب بنفسه ليركب دابة استأجر لو كما مإلكت، أم الدابة سلمت

فاركب للركوب دابة استأجر لو كما يضمن، لم عينها، بغير عروس لحمل كان
ًا اشترى إذا غيره، إذا وهذا باعه، لو كما يجوز ل القبض قبل غيره مإن وأجره بيت

ًا، كان فإن مإنقولً، كان يجوز ل وقيل البيع، في الخلفا على هو فقيل عقار
ًا. الجارة إجماع

ًا استأجرا الصغير» : رجلن «الجامإع في ليمسكه صاحبه إلى أحدهما ودفع شيئ
ًا كان إذا عليه، ضمان فل فلحد القسمة يحتمل ل مإا لن القسمة؛ يحتمل ل شيئ

الفسطاط» استأجر «إجارة في ليمسكه، صاحبه إلى يدفعه أن المستأجرين



ًا ًا فيه ليطبخ قدر ًا، شيئ فيه مإا مإع بحجره القدر وأخذ البيت، في فطبخ مإعلومإ
ضمان فعليه القدر وانكسر فوقع الطين، في رجله فانزلقت الدكان إلى ليخرج
أن وقيل: ينبغي وانكسر، الحمل، ووقع رجله، انزلقت إذا الحمال، بمنزلة القدر

ًا الصورة هذه في الضمان يجب ل ًا المرأة استأجرت إذا مإا على قياس ثوب
وهو قبل مإن الثوب مإسألة مإرت وقد لبسها، مإن وتخرق فلبسته لتلبسه

uالصحيح.
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ً استأجر ًا رجل ًا شهر ً له ليعمل مإعين ًا، عمل العمل ذلك له فعمل مإعلومإ
على المسألة تكون أن يجب الثاني؟ الشهر في الجر يستحق هل بشهرين،

كان وقد عقد، غير مإن عمل إذا الخياط، أو القصار في المعروفا الخلفا
في فجعل مإخاتيم، عشرة عليها ليحمل دابة تكارى وإذا لذلك، نفسه انتصب
ًا، عشرين جوالق وضعها الذي هو وكان الدابة، رب المستأجر أخر ثم مإختومإ

دابته، على الزيادة لحمل المباشر هو الدابة صاحب لن ضمان؛ فل الدابة، على
ًا، حملها وإن لن الدابة؛ قيمة ربع المستأجر ضمن الدابة، على ووضعاها جميع

في مإنهما واحد كل وفعل مإستحق، غير ونصفه بالعقد يستحق الحمل نصف
مإستحق الكل ربع وهو نصفه المستأجر حمله فما النصفين، في شائأع الحمل
الحمل كان وإن قيمتها، ربع ضمن فلهذا مإستحق، غير الربع وهو ونصفه بالعقد،

ً واحد كل فحمل عدلين، في ًا، الدابة على ووضعاها عدل يضمن ل جميع
ًا المستأجر ًا كان مإما المستأجر حمل ويجعل شيئ مإا باب في بالعقد مإستحق

بالمزايدة، يبيع رجل المسائأل، مإن كثير المسألة هذه عن ويعرفا الجر، يضمن
ً فاستأجر ًا، له وقت أن عليه لينادي رجل ًا، كذا قال أو وقت إلى دفع إذا يجوز صوت

ًا صباغ يبين لم وإن يجوز، العصفر مإن بكذا قال إن قيل فقد أحمر، ليصبغه لبد
فصل في الرواية ذكرنا فقد بصواب ليس وهذا يجوز، ل العصفر مإقدار

ًا صبغه فلو بشطر، ليس الصبغ مإقدار بان إن الستصناع، يضمن؟ هل رديئ
ًا النقصان وكان الثوب، انتقص إن فقال: قيل فلصاحب البصر أهل عند فاحش

ًا النقصان كان وإن أبيض، لبده قيمة يضمنه أن اللبد يضمنه أن فله يسير
النقصان.

ًا. إذا الثوب قصر إذا القصار التفصيل هذا وعلى ًا استأجر رديئ ًا، أو حمار بقر
كان إن وقيل الفتاوى، في ذكر هكذا السراح، إلى به يبعث أن له ليس

يبعث أن فله السراح، إلى ذلك يبعث المستأجر أن الناس بين فيما المتعارفا
فل.  ومإال

يعير، وأن يؤاجر، أن للمستأجر أن الصغرى»، «فتاويه في الشهيد الصدر وذكر
المستأجر. فهلكه إيداع، السرح إلى والبعث يودع، وأن
الزوج خدمإة لن جاز زوجها، مإن أجرها ثم أمإته، النوازل» زوج «مإجموع وفي

فيصح. بمستحق ليس مإا على وردت فالجارة عليها، ليست
ًا استأجر كان إن ينظر ذلك بعد فاسدة، فالجارة عليها، لنفسه فيه ليلبن أرض
الجارة لن له؛ اللبن ويكون التراب، قيمة يضمن الموضع ذلك في قيمة للتراب

ًا المستأجر صار تصح، لم لما ًا حوله ولما للتراب، غاصب على هلك فقد لبن



بصنعه. حصل لنه له واللبن عليه، شيء ل قيمة للتراب يكن لم وإن المالك،
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ًا رجل مإن يقبل رجل عشر باثني مإوضع إلى مإوضع مإن يحمله أن على طعامإ

ًا أجر يجب بل المسمى، الجر يلزمإه ل ذلك مإن أكثر في فحمله اليوم، درهم
ً استأجر لو مإا بمنزلة المثل ذكر هكذا اليوم، دقيق مإخاتيم عشر له لينجز رجل

هذه قوله على لن حنيفة؛ أبي قول على يكون أن يجب وهذا الفتاوي، في
هذه قولهما على أمإا والعمل، الوقت بين فيها جمع لنه فاسدة، وقعت الجارة
المسمى. الجر فيجب جائأزة، وقعت الجارة

ً حمل رجل إلى يرده حتى كراؤه الحامإل فعلى البلدان، بعض إلى كرنا رجل
ومإؤنة.  حمل له مإا كل في وكذا مإنه، حمله الذي

ًا آخر مإن استأجر رجل كل مإقاطعة غيره مإن وأجرها وقبضها طويلة، إجارة كرمإ
مإن احترق قد الشجار وجد الثاني، المستأجر رآه فلما مإعلوم ببدل أشهر، ستة
وفسخ آجره وحضر الفسخ أيام جاء حتى عليه، ليرده أجره يجد ولم البرد

الشجار أن بعلة واعتل الثاني، المستأجر وأبى المقاطعة، مإال وطلب الجارة،
ً الكرم في يعمل لم إذا المقاطعة مإال عنه وسقط علته سمع مإحترقة، عمل

ًا آخذه كان ولو الرضا، على يدل مإال يسقط ل يرد ولم الرد أمإكنه حتى حاضر
بخيار أو رؤية، بخيار ردها المستأجر وأراد داره أجر إذا هذا وعلى المقاطعة،

ًا، المؤاجر كان بأن الرد يمكنه لم إن عيب، المؤاجر، حضر إذا الرد له كان غائأب
ً الدار في عمل يكن لم إذا الجر يجب ول وجب وإذا الرضا، على يدل عمل

ً المستأجر على الجر هذا للجر: احسب المستأجر فقال نحوه، أو بالقرض مإال
فقد فتم الجر: فرور فقال إجارت مإال فرورواز وفارسيته الجارة مإال مإن

بقدره. الجارة قيل: ينفسخ
ً استأجر بدا الطريق نصف سار فلما بكذا كذا مإوضع إلى مإحمولته ليذهب رجل
قال: الجر، نصف وطلب ثّم المستأجر على الحمولة فترك يذهب أن للحمال

في ذكر هكذا السهولة، في الول مإثل الطريق مإن الباقي كان إذا ذلك له
بقدر الجر قسمة في العبرة أن الستصناع فصل في ذكرنا الفتاوي. وقد

الفتوى.  عند فيتأمإل والصعوبة، للسهولة المراحل

ً أن «الصل»: ولو في قال ًا صباغ إلى دفع رجل بربع بعصفر ليصبغه ثوب
في الثوب رب صدقه إن أمإا وجهين على فهذا بقفيز، فصبغه بدرهم الهاشمي

وقد الثوب، قيمة وضمنه عليه الثوب ترك شك إن بالخيار، الثوب فصاحب ذلك
مإع فيه العصفر زاد مإا وأعطاه الثوب أخذ شاء وإن تقدم، فيما ذلك وجه ذكرنا
به بعضهم: أراد قال المثل أجر ) أو4أ63( المسمى به أراد أنه يذكر ولم الجر،

المثل، أجر يعطيه بأنه قال المسمى. مإن به بعضهم: أراد المثل. وقال أجر
ًا يصر لم وإن العمل بأن تقول تزيده الزيادة بل بالزيادة، الحقيقة حيث مإن مإعين

ًا، صار الحكم حيث مإن لكن جوده، عزم، بزيادة إل إليه يتوصل ل كان لما مإعين
في يكن ولو الحقيقة، حيث مإن عيب العمل في يكن لو كما الخيار له ثبت ولهذا

الجواب كان به، المأمإور صفة في خالف بأن الحقيقة حيث مإن عيب به العمل



هذا، فكذلك المشايخ، بين الخلفا مإن عرفا مإا على
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حيث مإن به المأمإور العمل في عيب ل لنه المسمى به أراد بعضهم: بأنه وقال
في يتمكن لم وإذا جودة، تزيده فالزيادة وزيادة، به أمإر بما أتى فإنه الحقيقة،

أجر لن المثل، أجر عطاء له يكون ل الحقيقة، حيث مإن عيب به المأمإور القدر
قال: ثم العيب، ضرر نفسه عن ليدفع الموضع ذلك مإثل في يعطيه إنما المثل
الثوب قيمة في العصفر زاد مإا به يريد الثوب، قيمة في العصفر زاد مإا يعطيه

فل الجر وهو بدلً، للربع ضمن لنه فيه؛ القفيز زاد مإا قيمة ل الرباع، الثلثة مإن
الثوب يغرم أن وهو فيه، العصفر زاد مإا قيمة يعرفا إنما ثم أخرى، مإرة يضمن

ًا ًا قفيز بربع مإصبوغ وقيمته عشرة، قفيز ربع قيمته كانت فإن بقفيز ومإصبوغ
ًا في قيل فإن درهمين، بقدر فيه زاد الصبغ أن علم عشر، اثنى بقفير مإصبوغ
أن فيه الصبغ زاد مإا قيمة لن العمل؛ قيمة إيجاب فيه الصبغ زاد مإا قيمة إيجاب
ًا، يقوم ًا تقويمه وفي مإصبوغ، وغير مإصبوغ قيمة اعتبار مإصبوغ وغير مإصبوغ

مإا قيمة أن عنه والجواب عقد، شبهة ول عقد، غير مإن يتقوم ل والعمل العمل
قيمة إيجاب لن العمل، قيمة ل الحكم حيث مإن الصبغ، بدل فيه الصبغ زاد

ً الصبغ ً العمل، بقيمة الصبغ قيمة يعرفا ل لنه مإتعذر؛ مإزايل مإا حال مإزايل
ً الصبغ قيمة إيجاب تعذر وإذا بالماء، مإخلوط لنه بالثوب يتصل أوجبنا مإزيل
الصنع.  قيمة كله ذلك واعتبرنا فيه، الصبغ زاد مإا قيمة

ًا أن عليه والدليل العمل قيمة إيجاب إلى احتاج حيث المثل أجر أوجب مإحمد
ذلك جعل أنه علمنا فيه، الصبغ زاد مإا قيمة أوجب لما وهنا الصنع، قيمة مإع

ًا الرض رب مإلك الصباغ بأن قال مإن ومإنهم مإزايلً، الصبغ قيمة ً صنع مإعمول
بنى كمن مإلكه الذي الوصف على كذلك قيمته، يغرم أن مإن بد فل مإال وهو
ًا البناء قيمة له يغرم فإنه بأخذه، الرض صاحب به ورضي رجل، أرض في مإبني
هذا، فكذلك مإبني، بناء قيمة فلزمإه مإعمول، مإبني وهو البناء ذلك مإلك لنه

كذبه إذا فأمإا الزيادة، في صدقه إذا هذا البلخي بكر أبو الفقيه ذهب هذا وإلى
وقع فيما مإعرفة أمإكن لنه الصناعة، تلك مإن البصر أهل يري فإنه الزيادة، في

هذا مإثل قالوا فإن مإنهما، واحد قول إلى يلتفت فل جهتها، مإن ل فيه التنازع
مإع لكن مإعه، الظاهر لن الثوب رب قول القول كان قفيز بربع يكون قد الصبغ
على فيه يرد لم أنه اليقين حيث مإن يثبت لم لنه زاد، أنه يعلم مإا بالله يمينه
لم لنه اليمين؛ مإع الصباغ مإع الظاهر صار بالقفير إل يكون ل قالوا وإن الربع،
كان الزيادة ثبت وإذا الزيادة، تثبت حلف فإن اليقين، حيث مإن قالوا مإا يثبت

الخياط مإن فرغ إذا الخياط الثوب رب صدقه إذا فيما كالجواب فيه الجواب
فإن الطريق، في مإنه الطرار فطر ببالغ، ليس وهو ابنه، يدي على الثوب وبعث

ً الصبي كان ًا عاقل ًا يكن لم وإن يضمن، ل حفظه يمكنه ضابط يمكنه ول ضابط
ضمن. حفظه

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
رجل عن الله رحمه الوزجندي الئأمة شمس النوازل» مإثل «مإجموع في

ً استأجر الليل بعض في ونام ففعل ليلة، المطمورة في النار ليوقد رجل



النار أوقد فإن له قيل قال: ل الجر؟ يضمن هل فيها، ومإا المطمورة فاحترقت
ًا، قال: نعم.  يضمن؟ هل أمإر بغير ثاني

ًا دفع رجل أخذه شاء وإن بكذا بالشراء قبضه شاء إن أنه على رجل إلى عين
الجارة، على فهو الستعمال بعد مإلك إن عنده، ومإلك فقبض بكذا، سنة إجارة

كان وإن قوله قبل أكثر أو الخر، مإثل قيمته كانت إن الملك أردت قال ولو
يقبضه لم لنه عليه، ضمان فل هلك حتى يستعمله لم ولو يصدق، ل أكثر الجر
الضمان. على
ًا يبيع النوازل»: رجل «مإجموع في أهل مإن بواحد فاستعان السوق في شيئ

أهل لعادة ذلك في العبرة فإن الجر، مإنه طلب ثم فأعانه، بيعه، على السوق
عادتهم كان وإن المثل، أجر يجب بأجر يعملون أنهم عادتهم كان فإن السوق،

له. شيء فل أجر بغير يعملون أنهم
الجر، أريد الخياط: ل فقال أجرك، لعطيك الثوب هذا لخياط: خط قال رجل

له. أجر فل خاطه ثم
إن العمل، ذلك في اشتركا ثم الخر، مإن عمله آلة أحدهما أجر صباغين أن ولو
شيء، بعده فيما يجب ول الول، الشهر في الجر يجب بكذا شهر كل أجر كان
بعده شهر كل في ينعقد وإنما صحيحة، وقعت الول، الشهر في الجارة لن

فل انعقادها فمنعت الول؛ الشهر بأول سبقت والشركة الشهر، ذلك بدخول
كل مإثلً، سنين عشر أجرها وإن الوجه، هذا مإن الول الشهر سوى مإا أجر يجب
الحال، في المدة كل على انعقدت الجارة لن المدة؛ كل أجر وجب بكذا، شهر

ً استأجر وإذا ذلك، بعد الشركة يبطلها فل بيتين الساحة هذه في له ليبني رجل
ّين واحد، سقف ذي أو سقفين ذي وفارسيته، ذلك أشبه ومإا وعرضه، طوله وب

كان إذا يجوز أن وينبغي يجوز، ل الليث»: أنه أبي «فتاوي في ذكر درادن، شكر
للتعامإل.  المستأجر بآلت

أن وأمإره السرج، آلت بعض سراج إلى دفع النوازل»: رجل «مإجموع وفي
ًا له يتخذ أن على نفسه، عند مإن إليها يحتاج أخرى وبآلت اللت، بهذه سرج
السرج، أتم فلما دراهم، عشرة إليه ودفع آلته، وثمن عمله أجر إليه يدفع

قيمة السراج مإن قال: يسترد به، وذهب الظلمة بعض السرج على استولى
ًا يصر لم العمل لن الجر؛ مإن إليه دفع ومإا آلته، المستأجر يصر ولم إليه، سلم
ًا وهذه ضرر، غير مإن تمييزها يمكن لنه بآلته؛ باتصاله السرج، آلت قابض

فيهما لن والخف، القلنسوة بخلفا السرج في يعامإل ل لنه فاسدة؛ الجارة
تعامإلً.
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مإريضة، جارية طبيب إلى دفع عمن الله رحمه الوزحندي السلم شمس ومإثل
ففعل لك، فالزيادة الصحة، بسبب قيمتها مإن يزداد فما بمالك له: عالجها وقال

وثمن المعالجة، مإثل أجر المالك على فللطبيب الجارية، وبرأت ذلك، الطبيب
ذلك. سوى له وليس والنفقة، الدوية
ًا وسئل العمارة في شرع فلما بعشرة، الخراب هذا أصلح لطيان قال عمن أيض
ًا: رجل هو العشرة. وسئل سوى له شيء فل الكل فأصلح الخراب ازداد أيض



ً استأجر ًا، رجل العرفا. بحكم العقد في الجمعة يوم يدخل قال: ل شهر
البعض وصرفا الحصير، ثمن الصبيان مإن طلب النوازل»: مإعلم «مإجموع وفي
ًا، الكتب في واستعمله الحصير، به اشترى أو نفسه، حاجة إلى رفعه ثم زمإان

آباء مإن تمليك الحقيقة في هذا لن قال: نعم؛ ذلك يسعه هل بيته، في وجعله
ًا: دفع وفيه للمعلمين الصبيان حرفة ليعلمه أستاذ إلى الصغير ولده الرجل أيض

فللستاذ سنين، أربع قبل حبسه لو أنه الب على وشرط سنين، أربع في كذا،
بالمائأة، الب يطالب أن للستاذ فليس سنين، ثلث بعد فحبسه درهم مإائأة عليه

عمله. مإثل بأجر يطالبه ولكن
ًا يدفع الصغير في وقيل أكله، للمعلم يحل ل إنه المعلم، إلى المأكول مإن شيئ
بذلك.  راضون والمإهات الباء لن الصح وهو يحل، وقيل

ًا له ليكتب رجلً، استأجر لو وكذا الجر، له يطيب بالفارسية، أو بالعربية عين
كسبه بدل لنه له، ويطيب الجر يجب حبيبها، إلى لها لتكتب امإرأة استأجرت

يبين لم إذا أمإا ذلك، أشبه ومإا الخط، مإقدار بين بأن ... الجواز ثم بين إذا هذا
فاسدة. الجارة كانت

ًا استأجر ) ويعشره4ب63ويعجمه. ( وينقطه القرآن جميع له ليكتب وراق
ً له وشرط والحبر، الكاغد وأعطاه ًا، بدل وأخطأ البعض الوراق فأصاب مإعلومإ

أجر وأعطاه أخذه شاء إن الخيار، فله ورقة كل في ذلك فعل فإن البعض، في
أعطاه، مإا قيمة مإنه وأخذ عليه ترك شاء وإن سمى، مإا يجاوز ل عمله، مإثل
مإن أصاب مإا حصة يعطيه البعض، دون المصحف بعض في ذلك كان وإن

وقيل البعض، في وخالف البعض، في وافق لنه عمله، مإثل ويعطيه المسمى،
له أجر فل يصلحه لم فإن بعضه، في أو حدوده جميع في غلط إذا النكال في
مإثله. أجر فللكاتب به رضي وإن الخيار، فللجر أصلحه وإن

ولخر بقرين، أحدهما عين له بنفور الزراعة عمل له يعملن أجيران له رجل
وهل قيمته، المستعمل ضمن فهلك له، عين مإا غير أحدهما فاستعمل بقرين،
البقر، في مإودع لن يضمن؛ وقيل: ل قيل: يضمن فقد بالدفع؟ الجر يضمن

ظاهر جواب وأنه أصح؛ الول والقول الدواب، على يقوم مإن إلى دفعه وقد
السرخسي. الئأمة شمس يفتي كان وبه الرواية

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً رجل عند أودع النوازل»: رجل «مإجموع في المودع ففرغ الطعام، مإن أحمال

ًا فيها وجعل الظروفا، أحماله عليه يرد أن المودع سأل المودع إن ثم له، طعامإ
المودع فحملها به، يعلمه ولم نفسه، طعام إليه فدفع مإكة، إلى يحمل حتى
عليه.  أجر ول طعامإه يأخذ أن للمودع كان مإكة، أتى حتى إبله على

ًا استأجر الحلواني: عمن الئأمة شمس سئل فنفر مإعلومإة، مإدة قرية في حمامإ
قال: إن الجر؟ المستأجر يلزم هل الجارة، مإدة ومإضت الخل، ووقع الناس،

ًا، بل السعدي السلم ركن وأجاب فل بالحمام الرفق يستطع لم بقي ولو مإطلق
أجابا. كذا الجر، يجب البعض، وذهب الناس، بعض
عليه أن على مإعلوم، ببدل طاحونة آجر مإن النوازل»: استأجر «مإجموع وفي

مإقتضى يخالف الشرط فهذا وانقطاعه، الماء جريان أيام الجر مإن سمى مإا



به فيفسد المنفعة بدل والجرة الماء، انقطاع زمإان بالرحا ينتفع ل لنه العقد؛
العقد.
ًا الطاحونة في ركب طحان عن القاسم أبو الفقيه «النوازل» سئل وفي حجر
ًا فيه واتخذ مإاله، مإن هل إجارته، مإدة فانقضت مإاله، مإن كلها أخر وأشياء حديد
يرجع أن على الطاحونة صاحب بإذن ذلك فعل كان قال: إن ذلك؟ يدفع أن له

كان وإن له، فهو مإركب غير كان إن أمإره بغير فعل وأن فيها، يرجع العلة في
ًا قيمته.  إليه يدفع مإركب

الوقف مإنزل أو اليتيم، مإنزل أجر مإتولي أو الفضلي»: وصي «فتاوى وفي
ًا يصير أم المثل أجر المستأجر أيلزم المثل، أجر بدون فل بالسكنى، غاصب
ًا، يصير أن علمائأنا أصول على يجب أنه هنا ذكر بالسكنى، الجر يلزمإه ول غاصب
دفعها مإزارعة: إذا الرض يدفع الوكيل المزارعة كتاب في قال لنه الجر يلزمإه

الوكيل أن مإثلة، في الناس يتغابن ل مإا الزرع مإن للمزارع وشرط مإزارعة
ًا يصير ًا مإخالف ًا، الزارع ويصير غاصب فاسدة، مإزارعة هذه أن يقل ولم غاصب

كتابه: في الخصافا قال: وذكر الفاسدة، المزارعة في يحكم بما فيها فيحكم
ًا، يكون ل المستأجر أن الجارة حكم حكمه وجعل المثل، أجر ويلزمإه غاصب

ًا هذا بعد وذكر فقال: نعم، الخصافا؟ ذكره بما الفتى له فقيل الفاسدة، أيض
المنزل، مإالك مإن كانت لو الجارة لن بكماله، المثل أجر المستأجر يلزم أنه

ًا المثل أجر المستأجر على يجب كان فيها، الجر سمى يكن ولم بلغ، مإا بالغ
على فالزيادة المسمى، على يزاد ول الجر، وجب الجر فيها سمى كان ولو

فالوصي بالتسمية، أبطلها المؤاجر لن المستأجر، على تجب لم إنما المسمى
ًا والقيم سميا فإذا بلغ، مإا بالغا المثل أجر فيها يجب الجر فيها يسميان لول أيض
إياها لبطالهما الزيادة سقوط لكان المسمى على الزيادة تجب لم لو الجر

في توجد لم التسمية كأن فيجعل سبيل، إبطالهما إلى لهما وليس بالتسمية
ً أجر إذا هذا قبل وذكر فوجب الزيادة، المثل. أجر بدون الصغير لبنه مإنديل

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الناس بعض قال صبي، دار إنسان غصب لو السعدي على المإام القاضي قال
قال الوقف غصب فيمن وهكذا هذا، في ظنك فما المثل، أجر عليه يجب

أن عندي يصح الله: والذي رحمه الفضلي المثل. قال أجر بعضهم: يجب
ًا يصير المستأجر عنده، المسمى جميع ويجب الدور، غصب يرى مإن عند غاصب

كل على له لزم المسمى جميع مإذهبه فعلى الدور غصب يرى مإن عند أمإا
الوقف، أرض في المثل أجر بوجوب يفتي الدين ظهير المإام الشيخ حال. وكان

المثل، أجر بوجوب يفتى مإن المشايخ ل. ومإن الصبي أرض وفي الغصب، في
ًا سكن فيمن وهكذا وللوقف، لليتيم خير النقصان ضمان كان إذا أمإا أو له، دار

ًا ًا النقصان كان إذا إل المثل، أجر يجب للجارة، وعد وذلك له حانوت له. خير
ًا: أجر «فتاوى وفي ً الفضلي» أيض مإوقوفا المنزل وهذا طويلة، إجارة مإنزل
ًا أولده وعلى عليه والده وقف كان عليه، في المستأجر وأنفق تناسلوا، مإا أبد

في ولية للمؤاجر يكن لم فإن المؤاجر، بأمإر النفقات بعض المنزل هذا عمارة
ًا، كان الوقف، للمؤاجر وذلك المسمى، إل المستأجر على يكن ولم غاصب



المدة في المثل أجر المستأجر وعلى الوقف في ولية له كان وإن به، يتصدق
ويرجع الولى، السنين في الجر قليل مإن سمى لما عبرة ل يده في كانت التي

وإل الوقف، في ولية للمؤاجر كان إن الوقف، غلة في أنفق بالذي المستأجر
لم إذا لنه الوقف، علة في ول المؤاجر على به يرجع ل أنفق فيما مإتطوع فهو
بذلك يرجع ل أمإره بدون أنفق ولو كعدمإه، مإنه المإن وجود صار ولية، له يكن
أن غيره أمإر إذا الحمار مإكتري أن تقدم فيما ذكرنا وقد ههنا، كذا أحد، على
يعلم المأمإور كان إن ففعل، الطريق في بقي الذي المكترى الحمار على ينفق

المإر يكون أن إل أحد، علي أنفق بما يرجع ل مإتطوع، فهو المإر لغير الحمار أن
فكذا بمتطوع، فليس المإر لغير الحمار أن يعلم ل كان وإن النفقة، له ضمن

ذلك على الجواب يكون أن يجب الجر بأمإر الوقف في البناء، مإسألة في
التفصيل. 

حق لن المال؛ جميع مإن يعتبر المثل، أجر بدون رجل مإن داره أجر مإريض
فيه والصحيح فالمريض الورثة، حق به يتعلق ل ومإا بالمنافع، يتعلق ل الورثة
السواء. على

ًا استأجر ًا حانوت وينتفع مإاله، مإن غرفة عليه يبني أن وأراد الفقراء على مإوقوف
البناء على يخافا ل مإا مإقدار على يبني فحينئذ أجره، في يزيد أن غير مإن بها

ًا هذا كان وإن ضرر، مإن القديم ً يكون حانوت وإنما الوقات، أكثر في مإعطل
في زيادة غير مإن ذلك في له يطلق فإنه عليه، البناء لجل المستأجر فيه رغب

الوقف. مإصلحة فيه لن الجر؛
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بالقدوم، الحطب فيها ويكسر المسجد، أوقافا مإن حجرة استأجر رجل

بين ضرر ذلك في كان فإن به، يرضى والمتولي بذلك، يرضون ل والجيران
الجر، بذلك يستأجرها مإن يجد والمتولي والحدادة، القصارة مإثل بالحجرة

غيره، مإن وأجرها الحجرة، مإن أخرجه يمنع لم فإن ذلك، مإن يمنعه أن فعليه
تلف خافا إذا إل يده، في يتركها فالقيم الجرة، بتلك يستأجر ل غيره كان وإن
العمل. ذلك مإن الوقف بناء

ثم سنين، رجل مإن الوقف ضيعة أجر الوقف الفضلى»: مإتولي «فتاوي وفي
الضيعة، غلة المستأجر ودفع المدة، انقضاء قبل المستأجر مإات ثم الجر، مإات
نقصت مإا وعليهم لهم، الغلة كانت ببذرهم الورثة زرعها زرعا الغلة كانت فإن

عليهم للموقوفا حق ل الوقف أرض مإصالح إلى ذلك تصرفا الرض، الزراعة
وهو الرض، عين في لنقصان وجب إنما النقصان هذا لن ذلك، في الرض

دون الرض نقصان وجب وإنما عينها، في ل الرض مإنفعة في عليهم الموقوفا
ذلك بعد بالزراعة الورثة وصارت بالموت، انفسخت قد الجارة لن الجر؛

لهذا. الجر دون النقصان فوجب غاصبين،
مإن فأجرها الشارع، في لرجل حانوت يدي ) بين4أ64( «النوازل» ساحة وفي
لنه للعاقد؛ فهو الجرة مإن يأخذ فما بدرهم، شهر كل الفاكهة يبيع رجل

 vللعاقد. الجرة الغضب وفي غاصب،



ًا، يصير بذلك لن دكان؛ أو بناء ثمة كان إذا الليث: هذا أبو الفقيه قال أمإا غاصب
ًا؛ يصير ل بدونه هو الصحيح أن وعندي يتحقق، ل عندهما العقار غصب لن غاصب
ل الضمان، حكم حق في العقار في يتحقق ل إنما الغصب عندهما لن الول،

استحقاق حق في فكذا يتحقق، الرد حق في أن ترى أل يتحقق، ذلك وراء فيما
الجرة.

ًا، استأجر رجل قبل بالفسخ، أو المدة بمضي بينهما الجارة وانفسخت أرض
أبى فإن للمستأجر، فالزرع يغل، والزرع زرع، الرض وفي المدة مإضى

الزرع، أدرك ذلك بعد ثم والدعاوي، الخصومإات جميع عن الجر المستأجر
دعواه؟ يسمع هل فيها، الجر وخاصم الغلة المستأجر وادعى الغلة، الجر ودفع
كان لو وكذلك الشبه، وهو دعواه، يسمع ل قيل وقد دعواه، يسمع قيل فقد

المستأجر دعوى يصح ل الدعاوي عن المستأجر أبرأه ثم أولً، الغلة دفع الجر
ًا كان إذا فأمإا زرعه، الزرع أن الجر جحد إذا وهذا الغلة، الزرع أن مإقر

ادعى ثم الباقين، الورثة أحد أبرأ إذا هذا وعلى عليه، بالرد يؤمإر للمستأجر
يؤمإرون بالتركة أقروا ولو دعواه، يسمع ل التركة، الورثة باقي وجحد التركة،

عليه. بالرد
الول المستأجر فقال بعضه، فانهدم غيره، مإن وأجرها طاحونة، استأجر

المستأجر على بذلك يرجع هل فأنفق الطاحونة، هذه عمارة في للثاني: أنفق
ًا ظنه وإن يرجع ل بمالك، وليس مإستأجر أنه الثاني علم إن الول فيه مإالك

بدون يرجع رواية وفي الرجوع، يشترط لم مإا يرجع ل رواية في روايتان،
الشرط.

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ويشرب. الماء، بذلك يتوضأ أن فله الدار، رجل استأجر بئر فيها دار

فليس الدار، في امإرأته وترك وغاب مإعلوم، ببدل شهر كل حجرة استأجر
صاحبه، مإن مإحضر غير مإن الجارة، يفسخ أن له ليس لنه يخرجها؛ أن للجر

مإضى فإذا الشهور بعض في إنسان، مإن الدار هذه يؤاجر أن ذلك في والحيلة
أن الثاني للمستأجر وكان الثانية، وتنعقد الولى الجارة ينفسخ الشهر ذلك

الدار.  مإن المرأة يخرج

ًا، آجر مإن استأجر وإذا استأجرها إن رمإضان، شهر أجر له وهب الجر إن ثم دار
وإن الوجوب، سبب وجود بعد أبرأ لنه الله رحمه مإحمد عند الهبة جاز سنة

رمإضان. شهر دخل إذا إل مإحمد، عند الهبة يجوز ل شهر كل استأجرها
ًا استأجر ًا فيها وبنى دار ثم الدار، صاحب أمإر بغير فيها كان تراب، مإن حائأط

لبنا، التراب مإن اتخذ كان إن ينظر ذلك، له هل الحائأط، نقض وأراد الخروج أراد
اللبن صار اللبن باتخاذ لن التراب؛ قيمة وعليه ذلك فله اللبن، مإن الحائأط وبنى
ًا بنايا يأخره له الطين مإن الحائأط بنى كان وإن نفسه، مإلك يأخذ أن فله له، مإلك
يصير لنه المالك؛ مإلك على يعود نقض مإا لن الحائأط، ينقض أن له فليس شد

ًا. تراب
ًا واستأجر وقطعها، شجرة اشترى رجل تيبس، حتى الشجار فيها ليضع أرض

أن الشجار مإشتري فأراد آخر، رجل أرض في طريق لها المستأجر والرض
وأراد وحمولته، بخشبه المستأجرة الرض إلى طريق فيها التي الرض في يمر

الخراج إلى يحتاج لنه يمنعه، أن له ليس ذلك، مإن يمنعه أن الرض صاحب
هذا. وطريقه بطريقة، يكون والخراج



العالمين. رب لله والحمد توفيقه وحسن الله بعون الجارات كتاب ختم وبه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
القضاء كتاب

ً وثلثين ثلثة على يشتمل الكتاب هذا فصل
مإنه. القضاء تقليد له يجوز مإن بيان  * في1
القضاء. في الدخول  * في2
بها. للعمل الدلئأل ترتيب  * في3
الصحابة. اجتهاد في العلماء اختلفا  * في4
والعزل. التقليد  * في5
المإراء. وحكم نفسه للقاضي يقع ومإا التقليد بعض  * في6
جلوسه. ومإكان القاضي، جلوس  * في7
وصفاته. القاضي أفعال  * في8
ودعوته. ومإدته رزقه  * في9

ًا، يكون مإا بيان  * في10 ًا، يكون ل ومإا حكم بعد الحاكم به يبطل ومإا حكم
ًا وقوعه يبطل. ل ومإا صحيح

العدو.  * في11
اثنين. مإن أقل مإن بشهادة القضاء وفي بعلمه، القاضي يقضي  * فيما12
ًا ديوانه في يجد القاضي  * في13 وفي قضاءه نسيانه وفي يحفظه ل شيئ

يحفظ.  ول شهادته يرى الشاهد

القضاء وقوع وفي عنه يرجع أن له بدا ثم بقضيته يقضي القاضي  * في14
حق. بغير
القاضي. يعلم ولم الزور، بشهادة القضاء وقع إذا  * فيما15
بعض وفيه عليه المحكوم أو له المحكوم يعتقده مإا بخلفا القضاء  * في16

الفتوى. مإسائأل
ينبغي. ل ومإا يقول أن للقاضي ينبغي ومإا القاضي، أقوال  * في17
المعزول. القاضي ديوان مإن المحاضر قبض  * في18
المجتهدات، في القضاء  * في19
يجوز. ل ومإا القاضي قضاء فيه يجوز  * فيما20
والتعديل. الجرح  * في21
عدل. يدي على يضعه أن للقاضي ينبغي  * فيما22
ًا. بينهما يحكمان الرجلين  * في23 حكم
القضاة. إلى القضاة كتاب  * في24
اليمين.  * في25
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البرهاني الكتاب: المحيط اسم
 مإنه القضاء تقليد له يجوز مإن بيان الول: في الفصل

ًا كان لمن القضاء تقليد يجوز القاضي»: إنما «أدب في الخصافا قال عالم
الله قال بحق، بالقضاء مإأمإور القاضي لن الرأي؛ واجتهاد والسنة بالكتاب

ّنا داود تعالى: {يا بالحق} (ص: الناس بين فاحكم الرض في خليفة جعلناك إ
ًا كان إذا بالحق، القضاء يمكنه وإنما ) ،26 الرأي، واجتهاد والسنة بالكتاب عالم
العمل فكان باطل، النص مإوضع في الجتهاد فلن والسنة؛ بالكتاب العلم أمإا

ًا، النص مإوضع في بالنص ًا كان إذا بالنص، العمل يمكنه وإنما مإتعين به، عالم
يحد ل والنسان مإهدودة، والحوادث مإعدودة، النصوص فلن الرأي اجتهاد وأمإا
مإن المعنى استنباط إلى فيحتاج الحادثة، تلك به تفصل حادثة كل في

ًا كان إذا ذلك، يمكنه وإنما عليه، المنصوص العلم وعندنا الرأي، باجتهاد عالم
جاهل قلد لو حتى القضاء، تقليد جواز شرط وليس الولوية، شرط بالدلة
حق في المأمإور لن مإذهبنا؛ والصحيح يجوز غيره، بفتوى الجاهل هذا وقضى

قضاء الغير بفتوى والقضاء الله، أنزل بما والقضاء بالحق، القضاء القاضي
تعالى. الله أنزل وبما بالحق

شرط جعفر، «القضية» أبو كتاب وصاحب العدالة، يشترط لم والخصافا
وهكذا الشافعي، عند لزم شرط وهي العدالة شرط الخصافا وكذلك العدالة،

قلد إن حتى مإشايخنا، بعض أخذ وبه الصول، رواية غير في أصحابنا عن روي
ًا. يصير ل عدل، غير وهو القضاء قاضي
مإشايخنا عامإة اختيار وهو الولوية، شرط العدالة أصحابنا رواية ظاهر وعلى

ًا، يصر قلد لو هذا ومإع الفاسق، يقلد ل أن الولى أن حتى الله، رحمهم قاضي
ًا لو هذا ومإع الفاسق، شهادة تقبل ل أن الولى فإن بالشهادة، للقضاء اعتبار
القضاء.  نفذ بها وقضى قبلت

ينعزل، الله رحمه الشافعي قول فعلى فسق، ثم عدل وهو القضاء قلد ولو
ينعزل، أنه إلى يشير بعضها في مإتعارضة الكتب في الله رحمه مإحمد وإشارات

يستحق به ولكن ينعزل، ل أنه إلى يشير بعضها وفي مإشايخنا، بعض أخذ وبه
ينعزل، خان مإتى أنه التقليد في شرط إذا إل المشايخ، عامإة أخذ وبه العزل،
كان ) إن4ب64قالوا: ( مإشايخنا وبعض بالجور ل غايته لنها ينعزل فحينئذ

ً ًا كان وإن ينعزل، فسق ثم السلطان قلده حين عدل يصير قلده حين فاسق
ًا، ً كان إذا لنه وهذا قاضي ًا قلده فإنما، قلده يوم عدل عدالته، على مإنه اعتماد

فيما قلده وإذا العدالة، ارتفاع بعد التقليد يبقى ول عدالته، بحال التقليد تنفيذ
التقليد. فصح عدالته، على يعقد فلم عدل، هو

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فإن والمإارة، القضاء بين الفرق إلى يحتاج القضاء، في العدالة شرط مإن ثم

ًا، يصير المإام ًا، كان وإن إمإامإ عن يخرج ل فسق ثم عدلً، كان وإذا فاسق
أن ترى أل والغلبة، السلطنة على المإارة مإبنى أن والفرق والمإامإة، المإارة



صلى الله رسول أصحاب خلفه وصلى أحكامإه، وجاز غلب، قد مإن المإراء مإن
بطل العدالة بطلت فإذا والعدالة، المإانة على القضاء ومإبنى وسلم، عليه الله

القضاء.  تقلد له يجوز مإن بيان هذا ضرورة، القضاء

مإن القضاء تقلد فنقول: يجوز مإنه، القضاء تقلد يجوز مإن بيان إلى جئنا
السلطان مإن وأمإا فظاهر، العادل السلطان مإن أمإا والجائأر، العادل السلطان

علي مإع الخلفا أظهر مإا بعد مإعاوية مإن العمال تقلدوا الصحابة فلن الجائأر،
مإع يزيد مإن وتقلدوا قومإته، في عنه الله رضي علي مإع والحق عنه، الله رضي
كان أنه ومإع اللجاج، مإنه تبين مإا بعد حجاج مإن تقلدوا والتابعين وفسقه، جوره

وصية أنها بحيث كلمإه كان البصري: لو الحسن قال حتى زمإانه، أهل أفسق
كان إذا الجائأر، السلطان مإن القضاء تقلد يجوز أن ولكن قبلناه، مإحمد بأبي

بعض تنفيذ عن ينهاه ول بشر، قضاياه في يخوض ول بحق، القضاء مإن يمكنه
قضاياه في ويخوض بحق القضاء مإن يمكنه ل كان إذا أمإا ينبغي، كما الحكام

مإنه. يتقلد ل ينبغي، كما الحكام بعض تنفيذ مإن يمكنه ول بشر،
مإا «القضية» بعد كتاب صاحب وهو الله رحمه جعفر أبو المإام القاضي قال
أن به يريد هكذا، كان مإن إل للناس يفتى أن لحد ينبغي القضاء: ول أهل تبين

ًا عدلً، يكون أن ينبغي المفتي اشتراط أمإا الرأي، واجتهاد والسنة بالكتاب عالم
بيان يمكنه وإنما الشرع، أحكام يبين بفتواه المفتي فلن الشياء؛ بهذه العلم
عليه، فمؤتمن العدالة اشتراط وأمإا الشرعية، بالدلة علم إذا الشرع أحكام

ًا يكن لم وإن يجوز، فإنه سمعه قد بشيء يفتي أن قال: إل مإن ذكرنا بما عالم
الحاديث، باب في الراوي بمنزلة فهو غيره، مإن سمع مإا حاك لنه الدلة،

مإا على والقهر والعدالة والضبط العقل مإن الراوي، في يشترط مإا فيه فشرط
مإوضعه. في عرفا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 القضاء في الدخول الثاني: في الفصل

ًا «أدب في الخصافا أورد وفي القضاء، في الدخول كراهة في القاضي» أحاديث
صالحون، قوم عنه وامإتنع صالحون، قوم فيه دخل قال: وقد فيه، الرخصة

المشايخ فيه اختلف فصل وهذا الدين، في وأصلح وأسلم أمإثل الدخول وترك
قال القضاء؟ تقلد له يجوز هل شخص في القضاء شرائأط استجماع بعد أن

حتى الله رحمه حنيفة أبو عنه امإتنع كيف ترى أل التقليد، له بعضهم: يكره
ًا، ثلثين مإرة كل في مإرات ثلث ضرب ًا أن ترى وأل سوط الله رحمه مإحمد
ًا قيد حتى أباه كيف ًا، وخمسين نيف ًا رواية وفي يومإ ًا، وأربعين نيف وقال يومإ

السلم عليهم النبياء أن ترى أل بحقه، القيام يمكنه كان إذا يقلد أن بعضهم: له
ولن به، اشتغلوا عنهم الله رضي والصحابة السلم عليه نبينا حتى به اشتغلوا

ولهذا شريعته، وإحياء وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة إظهار القضاء في
هل أنه اختلفوا وإن خلفا، بل الله رسول خليفة اسم القاضي على يطلق
نصرة وفيه مإستحقيه، إلى الحق إيصال وفيه الله، خليفة اسم عليه يطلق

ً حسن ذلك وكل المظلومإين، ًا، عقل مإسألة بغير قلد بعضهم: مإن وقال وشرع
على اعتمد فقد سأل مإن لن وهذا ذلك، له يكره سأل ومإن بالقبول، بأس فل



الله على يتوكل ومإن الله، على اعتمد فقد عليه أجبر ومإن إليه، ووكل نفسه،
والمإتناع رخصة، القضاء في الدخول أن المشايخ عامإة عليه والذي حسبه، فهو
إلى الحق إيصال فيه أن ذكرنا لما رخصة فيه الدخول أمإا عزيمة، عنه

أحدهما لوجهين عزيمة، عنه المإتناع وأمإا المظلومإين، نصرة وفيه المستحق،
ل ثم بحق، يقضي أنه البتداء في يظن وعسى بحق بالقضاء مإأمإور القاضي أن

غيره، بإعانة إل القضاء يمكنه ل عسى أنه والثاني بحق، النتهاء في يقضى
قوم البلد في كان إذا هذا ولكن القضاء، على يعينه ل عسى الغير وذلك

يدخل سواه، للقضاء يصلحون قوم البلد في يكن لم إذا أمإا للقضاء، صالحون
الله أحكام فيضيع الجاهل تقلد ربما يدخل لم لو لنه مإحالة؛ ل القضاء في

 الثم، حكم هذا وعلى تعالى،

يكن لم وإذا يأثم، ل مإنهم واحد وامإتنع للقضاء، يصلحون قوم البلد في كان إذا
قوم البلد في كان وإذا يأثم، هو وامإتنع واحد إل للقضاء يصلح مإن البلد في

يفصل بحيث الوالي كان فإن القضاء، عن جملة فامإتنعوا للقضاء يصلحون
يفصل ل بحيث الوالي كان وإن يأثمون، ل فإنهم ينبغي، كما بنفسه، الخصومإات
تعالى الله حقوق ضيعوا لنهم يأثمون، فإنهم ينبغي، كما بنفسه الخصومإات

الثم. في يشتركون فإنهم العباد، وحقوق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بها للعمل الدلئأل ترتيب الثالث: في الفصل
مإا يعرفا أن وينبغي تعالى، الله كتاب في بما يقضي أن للقاضي قال: ينبغي

دون بالناسخ العمل يجب إنما لنه والمنسوخ، الناسخ مإن تعالى الله كتاب في
وفي مإتشابه، هو ومإا مإحكم، هو مإا الناسخ مإن يعرفا أن وينبغي المنسوخ

وقد العدة، مإضي في القراء على نص تعالى الله فإن كالقراء اختلفا، تأويله
أن فينبغي الطهار، عن عبارة جعلها مإن فمنهم تأويلها، في العلماء اختلف
البعض على البعض قول ليترجح العلماء؛ اختلفا فيه ومإا المتشابه، يعرفا

عليه الله رسول عن جاء بما يقضي تعالى، الله كتاب في يجد لم فإن باجتهاده،
فانتهوا} عنه نهاكم ومإا فخذوه الرسول آتاكم تعالى: {مإا الله قال والسلم،
أنه ذكرنا لما الخبار، مإن والمنسوخ الناسخ يعرفا أن )) وينبغي7(الحشر: 

الشبه، هو بما يأخذ الخبار اختلفت فإن المنسوخ، دون بالناسخ العمل يجب
خبر مإن كان ومإا والمشهور، المتواتر يعلم أن ويجب إليه، اجتهاده ويحيل
ًا، به العمل واجب المتواتر لن الحاد؛ عليه يخشى ولكن جاحده، يكفر قطع
ّطأ الحاد خبر مإن كان ومإا المأثم، جاحده.  يخ

كالخلفاء والعدالة بالفقه عرفا مإن مإنهم فإن الرواة، مإراتب يعلم أن ويجب
الضبط، وحسن الصحبة بطول عرفا مإن ومإنهم وغيرهم، والعبادلة الراشدين،

بالفقه، يعرفا لم مإن برواية الخذ مإن أولى بالفقه عرفا مإن براوية والخذ
لم مإن برواية الخذ مإن أولى الصحبة، بطول عرفا مإن برواية الخذ وكذلك
فيها يقضي الله، رسول سنة فيها يرد لم حادثة كان وإن الصحبة، بطول يعرفا

واجب، الصحابة بإجماع العمل لن عنهم؛ الله رضي الصحابة عليه اجتمع بما
على بعضهم قول ويرجح ذلك، في يجتهد مإختلفين، فيها الصحابة كان فإن



ًا يخالفهم أن له وليس الجتهاد، أهل مإن كان إذا باجتهاده، البعض باختراع جميع
وكأن باطل، القولين عدا مإا أن على اتفقوا اختلفهم مإع لنهم ثالث؛ قول

القولين عدا مإا أن على اتفقوا اختلفهم لن ذلك، له يقول الله رحمه الخصافا
أن على يدل اختلفهم لن يقول: ذلك الله رحمه الجصاص وكان باطل،

قول على الجماعة قول يفضل ول ذكرنا، مإا والصحيح مإجالً، فيه للجتهاد
الله، رحمه حنيفة أبي أصل على الله: وهذا رحمه جعفر أبو الفقيه قال الواحد،

مإحمد ذكر وقد الواحد، قول على الجماعة قول مإحمد: يفضل أصل على أمإا
كذا، الحجاز وأهل العراق أهل مإسألة: قال الكبير» في «السير في الله رحمه
ولنتفاء لكثرتهم والحجاز العراق أهل بقول فأخذنا الشام: كذا، أهل وقال

قولهم. عن التهمة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بطريقين: ) ينعقد4أ65( الجماع ثم
عليه.  مإتفق وهذا بأقوالهم، حكم على الصحابة كل أحدهما: اتفاق

الباقون وبلغ البعض قول اشتهر بأن الباقين، وسكوت البعض، والثاني: تنصيص
عند كان لو لنه كذلك كان وإنما مإذهبنا، وهذا ذلك، ينكروا ولم فسكتوا ذلك،

ً الموافقة على سكوتهم فيحمل السكوت لهم حل لما ذلك، خلفا الباقين حمل
ًا، لهم يحل مإا على لمإرهم لن الول، دون المرتبة في الجماع هذا ولكن شرع

إل اتفاق الصحابة كل مإن وجد فإن فيه، مإختلف والثاني عليه، مإجمع الول
قول وهو الجماع، حكم يثبت ل الكرخي قول فعلى خالفهم فإنه واحد،

ّوغوا إن أنهم عندنا والصحيح الشافعي، مإع الجماع ينعقد ول الجتهاد، له س
قال: للم وأبوين، زوج في عنهما الله رضي عباس ابن خلفا نحو مإخالفته،

حكم يثبت ذلك، عليه أنكروا بل الجتهاد، له يسوغوا لم وإن المال، جميع ثلث
ينعقد ل بالدرهمين، الدرهم بيع بجواز قاض قضى لو حتى قوله بدون الجماع
قضاؤه.
على اتفقوا إذا الراشدين الخلفاء الله: أن رحمه حازم أبي القاضي عن وحكي
ذوي توريث في زيد خلفا يعتبر لم حتى خالفهم، مإن خلفا إلى يلتفت ل شيء

الرحام، ذوي تركات مإن اجتمعت التي المإوال برد المعتصم وأمإر الرحام،
حازم: أبو فقال زيد، قول على فيه يفتى شيء البردعي: هذا سعيد أبو له فقال

فإن ذكرنا، مإا الصحيح الراشدين. ولكن الخلفاء مإقابلة في زيد خلفا يعتبر ل
أبي فعن ذلك، خلفا غيره عن ينقل ولم الصحابة مإن واحد مإن حديث جاء

روايات: ثلث الله رحمه حنيفة
السلم: عليه لقوله المفتيين القضاة مإن كان مإن مإنهم قال: أقلد رواية في

في اجتمع وقد عنهما»، الله رضي وعمر بكر أبي بعدي مإن بالذين «اقتدوا
بن وزيد الثلثة والعبادلة وعلّي كعثمان مإنهما كان فمن والفتوى، القضاء حقهما
خلفهم.  أستجر ول أقلدهم، بمثابتهم كان ومإن جبل، بن ومإعاذ ثابت،

هريرة، وأبو مإالك، بن أنس مإنهم ثلثة إل الصحابة جميع قال: أقلد رواية وفي
في عقله اختلط أنه بلغني فقد أنس عنهم. أمإا الله رضى جندب بن وسمرة

مإن أقلد فكيف علقمة أقلد ل وإنما علقمة، مإن يستفتي وكان عمره، آخر



مإن كان بل الفتوى، أئأمة مإن يكن لم فإنه هريرة أبو وأمإا علقمة، يستفتي
والمنسوخ، الناسخ يعرفا ل وكان المعنى، في يتأمإل ل يروى كان فيما الرواة
وأمإا عمره، آخر في الفتوى عن عنه، الله رضي عمر عليه حجر ذلك ولجل
في يتوسع كان إنه عنه، بلغ والذي يتأبى، أمإر عنه بلغني فقد جندب بن سمرة

نقلدهم فلم بالخمر، الحمام في يتدلك وكان الخمر، سوى المسكرة الشربة
بروايتهم، يأخذ كان أنه السلم عليه النبي عن روي فيما أمإا لهذا، فتواهم في
يروي. فيما به مإوثوق واحد كل لن
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مإن الظاهر وهو خلفهم، أستجر ول الصحابيين جميع قال: أقلد رواية وفي
أيام، عشرة وأكثره أيام ثلثة الحيض الحيض: أقل كتاب في قال فقد المذهب،

نذر اليمان: إذا كتاب في وقال عنه، الله رضي مإالك بن أنس عن ذلك بلغنا
عن ذلك، نحو بلغنا الله، رحمهما ومإحمد حنيفة أبي عند نذره يصح ولده بذبح
نقد قبل باع مإما بأقل باع مإا شراء وقال: في عنهما، الله رضى عباس ابن

الكتب في ونظائأره عنها، الله رضى عائأشة عن ذلك بلغنا يجوز، ل أنه الثمن،
ًا، يفتون كانوا مإا لنهم وهذا كثيرة، ًا يفتون كانوا وإنما جزاف ًا، أو سماع اجتهاد

ًا كان فإن ًا كان وإن ظاهر، وهذا اتباعهم، يلزمإنا سماع لنهم فكذلك، اجتهاد
لهم وشهد التنزيل، وشهدوا وعاينوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول صحبوا
فيهم». أنا الذي قرني القرون بقوله: «خير بالخيرية، السلم عليه الله رسول

خير ولكونهم السلم عليه الله رسول صحبة بسبب الصواب في فيوفقون
الحكام، بيان في الله رسول طريق عرفوا ولنهم غيرهم، يوفق مإال القرون

باعتبارها تعتبر التي والمحال النصوص، فيها نزلت التي الحوال وشاهدوا
أصوب. واجتهادهم أقوى، رأيهم فيكون الحكام،

المخالف كان إن التابعين، مإن واحد وخالفهم حكم، على الصحابة اجتمعت وإن
بقوله، القاضي قضى لو حتى خلفه، يفيد ل الصحابة، عهد يدرك لم مإمن

وزاحمهم الصحابة، عهد أدرك مإمن كان وإن باطلً، كان الصحابة إجماع بخلفا
ل عنهم، الله رضي والشعبي والنخعي كشريح الجتهاد، له وسوغوا الفتوى، في

مإخالفته. مإع الجماع ينعقد
لن السعار؛ في الصحابة إجماع يثبت الله: ل رحمه حنيفة أبو قال ولهذا

الجماع يثبت فل الصحابة، عهد أدرك مإمن وهو يكرهه كان النخعي إبراهيم
زاحمهم حتى الجتهاد، له وسوغوا الصحابة عهد أدرك لما لنه وهذا قوله، بدون

مإنهم.  واحد كخلفا خلفه فصار مإنهم كواحد جعلوه فقد الفتوى، في

ولكن الصحابة، مإن واحد قول ول الصحابة، إجماع فيها ليس حادثة كانت فإن
الله قال حجة التابعين إجماع لن بإجماعهم؛ يقضى فإنه التابعين، إجماع فيه

) الية،15الهدى} (النساء:  له تبين مإا بعد مإن الرسول يشاقق تعالي: {ومإن
حجة كونه في التابعين إجماع أن إل المؤمإنين، سبيل غير اتباع إجماعهم وخلفا

ذلك إنما بحجة، ليس قالوا: إجماعهم الناس بعض لن الصحابة، إجماع دون
كونه في الول دون ولكنه حجة، ذلك بعد فريق كل إجماع وكذلك للصحابة،

حجة.[



أهل مإن كان إذا ذلك، في القاضي يجتهد التابعين، اختلفا فيها حادثة كانت وإن
يخالفهم أن له وليس بالحق، وأشبه للصواب، أقرب هو بما ويقضي الجتهاد،
بعض عن جاء وإن الصحابة، في ذكرنا مإا نحو على عندنا، ثالث قول باختراع
فيه الله رحمه حنيفة أبي فعن شيء، فيه غيرهم عن ينقل ولم التابعين

وهو نجتهد، رجال ونحن اجتهدوا، رجال أقلدهم، قال: ل رواية روايتان: في
زمإن في أفتى مإنهم كان «النوادر» قال: مإن رواية وفي المذهب، ظاهر

فأنا والحسن، الجدع، بن ومإسروق شريح، مإثل الجتهاد، له وسوغوا الصحابة،
جعلوه فقد الجتهاد، له وسوغوا الصحابة زمإن في أفتى مإن لن وهذا أقلدهم،

في كان إن بعدهم، مإن بإجماع يعمل بإجماع، عنهم يجد لم فإن مإنهم، كواحد
وبقوله تلونا الذي بالنص حجة عصر كل إجماع لن وهذا فيه، هو الذي الزمإان

الضللة». على أمإتي تجتمع السلم: «ل عليه
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ًا، ذلك في يجد لم فإن يوسف وأبو حنيفة أبو أصحابنا بين اتفاق فيه وكان إجماع

ل الحق لن برأيه؛ يخالفهم أن يسعه ول بقولهم يأخذ الله، رحمهم ومإحمد
يعدوهم.

قال: أحفظ أنه عنه روي حتى حديث، صاحب كان الله رحمه يوسف أبا فإن
فما المنسوخ، مإن هذا يحفظ هذا كان وإذا المنسوخ، مإن حديث ألف عشرين

ًا.  ومإعنى فقه صاحب وكان الناسخ، مإن ظنك أيض

ًا، قريحة صاحب وكان ومإعنى، فقه صاحب كان الله رحمه ومإحمد ولهذا أيض
ًا كان الله رحمه حنيفة وأبا «المسائأل» رجوعه في قال إل كله هذا في مإقدمإ
ّلت أنه لمن الحديث رواية يحل الحديث: إنما باب في به، يقول لمذهب روايته ق

يروي. أن إلى يسمع حين مإن يحفظ
مإحالة ل حنيفة أبي بقول مإبارك: يأخذ بن الله عبد قال بينهم، فيما اختلفوا وإن
عليه الله رسول شهد وقد الفتوى، في وزاحمهم التابعين زمإن في كان لنه

مإن والمتأخرون غيره، يوفق ل مإا للصواب، يوفق أن فالظاهر بالخيرية السلم
وفيهما شيء على مإنهم اثنان اجتمع وقالوا: إذا اختلفوا الله رحمهم مإشايخنا

حنيفة أبو كان وإن الله، رحمه حنيفة أبي بقول يأخذ أنه الله، رحمه حنيفة أبو
أهل مإن القاضي كان فإن جانب، مإن الله رحمها ومإحمد يوسف وأبو جانب مإن

بقول ويأخذ غيره، يستفتي الجتهاد أهل مإن يكن لم وإن يجتهد، الجتهاد
يرزق قد لنه رتبة؛ أعلى الله رحمه حنيفة أبو كان وإن العامإي، بمنزلة المفتي
يرزقه فضيلة الصواب أدراك فإن رتبة، أعلى غيره كان وإن الصواب، الرجل

ب65( بقول يأخذ الجتهاد أهل مإن يكن لم وإن يشاء مإن عباده مإن تعالى الله
مإتابعته. يترك فل غيره، مإن عنده أفقه لنه مإذهبه؛ يترك ول حنيفة، ) أبي4

هذين أحد على بعدهم مإن أجمع ثم قولين، على المتقدمإون اختلف وإن
أبي قول على قيل فقد المتقدم؟ الخلفا يرفع هل الجماع، فهذا القولين

الله: أنه رحمه مإحمد قول وعلى يرفع، ل الله، رحمهما يوسف وأبي حنيفة
الخلفا يرفع أنه الله رحمه السرخسي الئأمة شمس المإام الشيخ وذكر يرفع،

العلماء، بعض ذلك في يخالف وإنما الله، رحمهم أصحابنا بين خلفا بل المتقدم
الله.  شاء إن هذا، بعد بيانه يأتي مإا على



وقضى قولهم، عن القاضي هذا فخرج .....، قول، على عصر أهل اتفق وإن
اختلفا التفاق، هذا سبق قد كان فإن بخلفه، الصواب رأى لما قولهم بخلفا

الخلفا. وبعضهم يسعه قالوا: ل بعضهم فيه، المشايخ اختلف فقد العلماء،
بقي بالتفاق، الخلفا يسعه ل اختلفا التفاق هذا يسبق لم قالوا: يسعه. فإن

الجتهاد. أهلية وفي الجتهاد، تفسير في هذا بعد الكلم
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الجتهاد أهله: فأهل وأمإا المقصود، لطلب المجهود بذل فالجتهاد تفسيره أمإا
ًا يكون مإن أن ذلك، مإع ويشترط الفقه، ووجوه والثار، والسنة، بالكتاب، عالم

قد فالعرفا ومإعامإلتهم، وعاداتهم، الناس، عرفا يعرفا قريحة صاحب يكون
والزمإان، العصر بتغير يتغير قد والحكم الستصناع، في كما الناس، على يغلب

ًا يكون أن ذلك مإع ويشترط جاءت والخبار القرآن لن العرب؛ بلغة عالم
بلغتهم.

يحفظ كان الله: إذا رحمه السرخسي الئأمة شمس المإام الشيخ قال
يجتهد.  أن له المتقدمإين أقوال مإن المنسوخ

ل القاضي لن ذلك؛ في شاورهم الفقه أهل مإن قوم البلد في كان قال: وإذا
الله صلى الله ورسول السلم، عليه الله رسول مإن نفسه في أفطن يكون
)159عمران:  تعالى: {وشاورهم} (آل الله قال بالمشاورة، أمإر وسلم عليه
عليه وقال تطيعه»، ثم رأي ذا تستشير أن العزم السلم: «مإن عليه وقال

الله رسول يصيب». وشاور أن قال: «كاد يصيب» أو السلم: «المستشير
مإهابة فسكتا شيء، في عنهما الله رضى وعمر بكر، أبا وسلم عليه الله صلى

بالمشاورة مإثلكما». ولن إلي يوح لم فيما فإني السلم: «قول عليه فقال مإنه
َيُن، الراء اجتماع عند الحق وظهور الراء، تجتمع ْب المشاورة قيل: في ولهذا َأ
لما لنه به؛ حكم شيء، على ورأيهم رأيه واتفق شاورهم، فإذا العقول، تلقيح
وقع وإن الحجج، جملة مإن والجماع كالجماع، ذلك صار ورأيهم رأيه اتفق

الحق، مإن عنده القاويل أقرب إلى نظر شاورهم، الذين هؤلء بين الختلفا
كبر ذلك في يعتبر ول الجتهاد، أهل مإن كان إذا باجتهاده، ذلك على وأمإضى
عنهما، الله رضي عباس ابن شاور كان عنه الله رضي عمر أن ترى أل السن،
ًا أكبر كان وعمر بقوله يأخذ وكان ّغواص»، يا له: «غص يقول وكان مإنه، سن

الجماعة، يوفق ل مإا للصواب يوفق قد فالواحد العدد، كثرة يعتبر ل وكذلك
مإتغيمة، السماء كانت إذا الهلل، رؤية على الواحد شهادة قبلنا ذلك ولجل
رحمه مإحمد قول على أمإا الله، رحمه حنيفة أبي قول ههنا يكون أن وينبغي

شيء، على اجتهاده يقع لم وإن هذا، قبل مإر مإا على العدد كثرة يعتبر الله
فيه، هو الذي المصر غير فقهاء إلى كتب عليه، ومإشكلة مإختلفة الحادثة وبقيت

الشرعية.  الحوادث في قديمة سنة بالكتاب فالمشاورة

يكتبان كانا أنهما عنهما الله رضي الشعري مإوسى وأبي مإسعود ابن عن وروي
رضي مإسعود ابن إلى يكتب كان وعمر يستشيرانه، عنه الله رضي عمر إلى
لن وهذا الله، رحمه مإحمد إلى يكتب سماعة ابن وكان يستشيره، عنه الله

اتفق فإن بالخطاب، الحاضر مإن المشورة بمنزلة بالكتاب الغائأب مإن المشورة



أهل مإن وهو رأيهم، يوافق القاضي ورأي شيء على القاضي إليهم كتب الذين
ًا اختلفوا وإن برأيه، ذلك مإضى والجتهاد، الرأي أقرب إلي نظر بينهم فيما أيض

أهل مإن القاضي يكن لم وإن الجتهاد، أهل مإن كان إذا الحق، مإن عنده القوال
هو مإن بقول أخذ الفقه، أهل بين الختلفا وقع وقد الصورة، هذه في الجتهاد

حادثة، في استفتى إذا والعامإي العامإي بمنزلة لنه هنا، كذا عنده وأورع أفقه
وإن هنا، كذا عنده، أفقه هو مإن بقول أخذ الفقهاء، بين فيما الختلفا وقع وقد
ًا شاور القاضي كان القاضي ورأي شيء، على فاتفقوا الفقه، أهل مإن قومإ

عنده لن برأيهم، ويقضي نفسه، رأي يترك أن للقاضي ينبغي ل رأيهم، بخلفا
برأيهم يأخذ ل كان قيل: إذا فإن الخطأ، في مإتابعة ول الخطأ، على هؤلء أن

المشورة. في فائأدة فأي
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عبيدة أشار هذا إلى رأيه بذلك فيقوى رأيه إلى غيره رأي انضمام قلنا: احتمال
يبعن، ل أن الولد، أمإهات في عمر ورأي رأي علي: اتفق قال حين السلماني

خير عمر رأي مإع عنه: رأيك الله رضي عمر فقال يبعن أن ذلك بعد رأيت ثم
شاور وإن قوة، زيادة يحدث الرأيين اجتماع عند أن إلى وحده. أشار رأيك مإن

ً القاضي ًا رجل الرجل ذلك شاور فإن أحوط، الفقهاء مإشاورة ولكن كفى، واحد
قلنا، لما نفسه، رأي يترك ل فالقاضي رأيه، بخلفا القاضي ورأي شيء، إلى
هذه يذكر لم عنده، وافقه أفضل الرجل ذلك إن لما رأيه القاضي اتهم فإن

ههنا.  المسألة

في يكون أن أرجو الرجل ذلك برأي قضى «الحدود» وقال: لو كتاب في وذكر
نفسه، رأي يترك أن له ينبغي ل رأيه، القاضي يتهم لم وإن ذلك مإن سعة

ينفذ هل غيره، برأي وقضى نفسه رأي ترك ولو قلنا، لما غيره برأي وقضى
تعالى. الله شاء إن هذا بعد فيه الكلم سيأتي قضاؤه؟
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الله رسول زمإن في الصحابة اجتهاد في العلماء اختلفا الرابع: في الفصل

ّلم عليه الله صلى وس
مإن مإنهم أقوال، ثلثة على الفصل هذا في اختلفوا العلماء بأن يعلم أن يجب

السلم، عليه الله رسول إلى يرجع أن يمكنه كان لنه يجتهد أن له كان قال: مإا
ًا الزمإان ذلك في الجتهاد فكان فيسأله باطل، وإنه النص مإوضع في اجتهاد
له كان وسلم عليه الله صلى الله رسول عن بعيد كان قال: مإن مإن ومإنهم

ًا الجتهاد له قال: كان مإن ومإنهم الجتهاد، روي بما القائأل هذا ويستدل مإطلق
عنهما: «قول الله رضي وعمر بكر لبي قال أنه السلم عليه الله رسول عن

العاص: «اقض بن لعمرو السلم عليه وقال مإثلكما»؛ إلي يوح لم فيما فإني
فلك أصبت إن أنك السلم: «على عليه فقال علي: مإاذا؟ فقال هذين»، بين

واحد». أجر فلك أخطأت وإن أجران،
ًا واختلفوا إليه، يوح لم فيما يجتهد كان هل السلم عليه الله رسول أن أيض
الوحي، ينتظر كان بل يجتهد كان قالوا: مإا بعضهم باجتهاده، الحكم ويوصل
قبلنا مإن شريعة لن قبله؛ مإن شريعة إلى فيه يرجع قال: كان مإن ومإنهم
أن إلى بالجتهاد يعمل ل قال: كان مإن ومإنهم نسخه، يعرفا لم مإا لنا شريعة
شريعة ذلك صار اجتهد فإذا يجتهد، كان انقطع فإذا الوحي، عن طمعه ينقطع

ًا يصير بخلفه الوحي أنزل فإذا له، عندنا، جائأز بالكتاب السنة ونسخ له، ناسخ



المستقبل. في القضاء يستأنف وكان بالجتهاد، أمإضى مإا ينقض ل وكان
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 والعزل التقليد الخامإس: في الفصل

بعلمه، يقضي القاضي باب القاضي» في «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر
ّلد إذا ً السلطان ق ًا يصير ل كذا، بلدة قضاء رجل مإا البلدة تلك سواد في قاضي
قضاء قلدناه أنا ومإنشوره رسمه في ويكتب ونواحيها، البلدة قضاء يقلده لم

على لن «النوادر»، رواية على يستقيم إنما الجواب ونواحيها. وهذا كذا بلدة
الرواية ظاهر على فأمإا القضاء النفاذ بشرط ليس «النوادر» المصر رواية

ًا يصر فل ) القضاء4أ66( نفاد شرط المصر في كتب وإن القرى، على مإقلد
ذلك. مإنشوره

في وقت إلى وأضافهما بالشرط والمإارة القضاء السلطان علق وإذا
فأنت مإكة أتيت إذا قاضيها فأنت كذا بلدة قدمإت إذا للرجل قال بأن المستقبل،

ًا جعلناك قال أو الموسم، أمإير رأس أمإير جعلتك قال أو الشهر رأس قاضي
ًا بعث السلم عليه الله رسول أن روي مإا فيه والصل جائأز فذلك الشهر جيش

جعفر قتل وإن أمإيركم فجعفر زيد قتل وقال: «إن حارثة بن زيد عليه وأمإر
أمإيركم». رواحة بن الله فعبد
خلفا ففيه المستقبل، في وقت إلى وإضافتها اثنين بين الحكومإة تعليق وأمإا
شاء إن التحكيم باب في بيانه وسيأتي الله، رحمهما ومإحمد يوسف أبي بين
القاضي» «أدب في أشار إليه بالشرط، القاضي عزل تعليق ويجوز تعالى، الله

القاضي: إلى الخليفة كتب إذا ثمة والمذكور الخليفة، ثبوت باب في للخصافا
عزل هذا لن انعزل؛ الكتاب إليه فوصل مإعزول، فأنت إليك كتابي وصل إذا

الشرط وجد وقد بالشرط، مإعلق
ً السلطان قلد وإذا يجوز بالمكان قيده وإذا هذا في وتأقت يجوز يوم قضاء رجل

ًا.  المكان بذلك ويتقيد أيض

باب الصلح» في كتاب «شرح في الله رحمه السرخسي الئأمة شمس ذكر
التقليد هذا في وللمقلد أنابه مإا بقدر فثبت أنابه لنه مإعقول؛ وإنه الحكمين

ذلك في الخيانة يمكنه ول آخر، مإوضع في النائأب يجوز عسى لنه فائأدة؛
ذلك في الحكام وتتقيد الخصوم، إحضار على أقدر يكون وربما الموضع،
أن للنائأب يكون ل مإعين بمسجد نائأبه أنابه القاضي قلد لو هذا فعلى الموضع،

بذلك يقضي أن له ليس أدرك ثم الصبي، استقضى وإذا آخر، مإسجد في يقضي
رحمه مإحمد عن إبراهيم رواه «المنتقى»، صلة مإن الجمعة باب المإر. في

المإر. بذلك يقضي أن له كان أعتق ثم استقضى إذا الله. والعبد
فإذا الرق، لقيام حكمه يجز لم أنه إل تقليده فيصح حقيقة أهل العبد أن والفرق

تقليد غير مإن حكمه فنفذ حكمه، نفاذ مإن المانع زال فقد بالعتق الرق زال
إن التحكيم فصل في هذا بخلفا العبد فصل وسيأتي الصبي، كذلك ول جديد
واتفقت مإات، سلطان عن المنتقى»: سئل «فتاوي وفي تعالى الله شاء

ًا جعلوه له صغير ابن على الرعية وتقليده والخطباء القضاء حال مإا سلطان
فيصير عظيم والي على التفاق يكون أن ينبغي قال وليته عدم مإع أيامإهم،



ًا الوالي. هو الحقيقة في السلطان ويكون لهم، سلطان
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السلم عن ارتد واٍل أو قاٍض في الله رحمه مإحمد هشام» :عن «نوادر وفي

عمله، على فهو أسلم، أو أبصر أو مإات ثم فسق، أو عمي، أو بالله، والعياذ
وهي زيادة هشام رواية وفي الله، رحمه مإحمد عن رشيد بن داوود روى وهكذا

هشام: قلت قال أبطلته، صلح ثم فسقه، حال في بقضاء قضى كان وإن
ًا ولى المسلمين ولة مإن لمحمد: والي ًا قاضي ثم المسلمين بين يقضي مإشرك

ثانية. توليه إلي يحتاج ول حاله على قاض قال: هو أسلم،
يجز لم أسلم ثم استقضي إذا الله: النصراني رحمه مإحمد عن هشام وروى

حكمه. 

عن خرج السلم عن ارتد إذا الحكمين: القاضي باب القضية» في «كتاب في
أن ينبغي الله: ل رحمه حنيفة أبي عن زياد بن الحسن وعن الحكومإة،
خمر شارب يستقضى أن ينبغي ول ربا آكل ول مإرتٍش، ول فاسق يستقضي

ول الذمإة، أهل مإن ذمإي يستقضى ول مإغنيات، صاحب ول للشرب مإعاود
ل الحكم جواب المرأة حق في ذكر مإا كان فإن حال على المرأة تستقضى

بعد المرأة مإسألة وستأتي الرواية، لظاهر مإخالفة الرواية فهذه الولوية، جواب
تعالى. الله شاء إن هذا
ًا السلطان أقر وإذا له جاز القاضي نصب وأمإره بلده، على غلمانه مإن غلمإ

السلطان بأمإر الغلم نصب ويصير السلطان، مإن النيابة بطريق القاضي نصب
ًا بلدة لوالي الخليفة قال وإذا بنفسه، السلطان كنصب بدت مإا في (مإذكر
تقليدكن قضاء كسرى قال ولو صح، شئت مإن قلد مإئة وعن تقليدكن قضاء

ًا قلد وعرهية يصح). ل أحد
ًا قال: وكل ولو صح، شئت مإن وكل للوكيل قال إذا الموكل نظير وهو ل أحد
ل آدم تراد قال أو آدم بنود ولية فلن أمإرائأه مإن لمإير السلطان قال وإذا يصح
المإور تفويض المتعارفا في الكلم هذا بمثل يراد ل لنه القضاء تقلد يملك

مإن البلدة تلك أمإوال وتخليص الحسية المإور تفويض به يراد وإنما الشرعية،
ًا جعله وإن ذلك، وغير الجنايات له فأطلق له خراجها وجعل بلدة على أمإير
وأن يقلده أن فله المإارة، تقتضيه كما العموم على الشرعية في التصرفا

ًا، البلدة هذه أمإور إليه فوض لما لنه يعزل مإقام قام فقد المإور على أو مإطلق
أبي عن مإروية دقيقة وههنا كالسلطان يعزل وأن يقلد، أن له فكان السلطان

الفصل. هذا يلي الذي الفصل في تأتي الله رحمه يوسف
ًا لرجل: جعلتك السلطان قال وإذا ل كثيرة بلد وللسلطان بلدة يعين ولم قاضي
ًا يصير ل أنه شك ًا يصير وهل كلها البلد على قاضي هو التي البلدة على قاضي

والشبه.  الظهر وهو يصير وقيل يصير ل قيل فقد فيها؟

ًا وجعلوه رجل على بلدة أهل اجتمع وإذا ًا، يصير ل بينهم فيما يقضي قاضي قاضي
خليفة يصر الخلفة عقد أو السلطنة عقد مإعه وعقدوا رجل على اجتمعوا ولو

ًا. وسلطان
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ً السلطان قلد وإذا لو بعينه رجل خصومإة ذلك مإن واستثنى بلدة قضاء رجل
ًا استثنى ًا يصير ول والستثناء التقليد صح الخصوم أنواع مإن نوع في قاضي

قال إذا هذا وعلى أناب، مإا بقدر يثبت فإنما إنابة التقليد لن وهذا المستثنى
يجوز ل سفري، مإن أرجع حتى فلن خصومإة تسمع ل للقاضي السلطان
ل وقضى سمع ولو السفر عن السلطان رجوع قبل خصومإته يسمع أن للقاضي

لو بما فيعتبر النتهاء في وليته عن فلن خصومإة أخرج لنه قضاؤه، ينفذ
كذلك. فهاهنا صحيح وذلك بالستثناء، البتداء في أخرجها

ًا جعلتك لرجل قال إذا السلطان بذلك له أذن إذا إل يستخلف أن له فليس قاضي
ًا، له يأذن لم وإن يستخلف، أن فله القضاة قاضي جعلتك له قال ولو صريح

ًا بذلك ً القضاء في يتصرفا الذي هو القضاة قاضي لن صريح ًا. عزل وتقليد
مإن السجل كتب إذا يقول الوزجندي السلم شمس المإام القاضي وكان

مإأذون وفلن فلن قبل مإن الحاكم، خليفة فيه يكتب أن ينبغي الحاكم
فلن. جهة مإن الصحيح المثال بحكم بالستخلفا

ول ترتشي ل أن بشرط القضاء في نائأبي جعلتك لرجل السلطان قال إذا
والشرط صحيح فالتقليد الشرع خلفا على أحد أمإر تميل ول الخمر تشرب
ًا فعل وإذا صحيح، ًا يبقى ل ذلك مإن شيئ نائأبي أنت الكلم هذا تقدير لن قاضي

تقليد فهذا الشرع، مإخالفة على أحد أمإر تميل ول ترتشي ول تشرب ل دمإت مإا
التقليد. ينتهي الوقت وجد فإذا صحيح، التقليد هذا ومإثل مإعنى، مإؤقت

ًا، كذا بلدة قضاء قال: قلدت إذا السلطان ًا أو زيد تقليد هذا لن يصح؛ ل عمرو
الولء باب مإن القضاء لن قاضية، تصلح شاهدة تصلح فيما المرأة للمجهول
ً يستخلف القاضي باب القاضي» في «أدب في الخصافا ذكره كالشهادة رجل

ذلك.  مإن له يجوز ومإا

الحادثة تلك يسمع أن القاضي السلطان فأمإر بحق، حادثة في القضاء، وقع إذا
ًا فيه. فائأدة ل لنه ذلك، القاضي على يفترض ل فلن بحضرة ثاني
لم مإا حالهم على قضاة فالقضاة العدل، أهل بلد على غلبوا إذا البغي أهل

ذلك، بعد البغاة انهزم لو حتى القضاء عن خرجوا عزلوهم فإذا الباغي، يعزلهم
ًا،4ب66( العدل أهل سلطان يقلدهم لم مإا قضاؤهم ينفذ ل الباغي لن ) ثاني

ًا صار مإنه. العزل فيصح يجوز، مإنه القضاء تقلد أن ترى أل القهر بحكم سلطان
ً قلد إذا السلطان ًا، الول يعزل ولم قاض، لها بلدة قضاء رجل قيل إن صريح

فيضمن مإعتاد، غير واحد مإصر في قاضيين تقليد لن وجه؛ فله الول ينعزل
والشبه؛ الظهر وهو وجه فله الول، ينعزل ل قيل فإن الول، عزل الثاني تقليد
بينهما. تنافي ل لنه
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أن وللسلطان يجوز بلدة قضاء رجلين قلد لو البتداء مإن السلطان أن ترى أل

ولية للسلطان لن رتبة؛ ولغير لرتبة، آخر مإكانه ويستبدل القاضي، يعزل
رحمه حنيفة أبي عن صح وقد أراد، زمإان أي في والصرفا التقليد فيملك عامإة،

للتعليم يتفرغ ل لنه سنة؛ مإن أكثر القضاء على القاضي يترك قال: ل أنه الله
العلم. فنسى بالقضاء، اشتغاله حال والتعلم

ًا عزل إذا السلطان بقضايا قضى لو حتى الخبر إليه يصل لم مإا ينعزل ل قاضي
ل عزل إذا الوكيل نظير وهو قضاياه، جازت إليه، الخبر وصول قبل العزل بعد

إليه.  الخبر وصول قبل ينعزل



مإكانه، غيره يقلد حتى يعزله لم وإن ينعزل، ل أنه الله، رحمه يوسف أبي وعن
العزل حصل إذا وهذا عزل، إذا الجمعة بإمإام واعتبره العباد، لحق صبيانه ويقدم

ًا، ًا العزل حصل إذا فأمإا مإطلق لم مإا ينعزل ل إليه الكتاب وصول بشرط مإطلق
أبي ورواية يعلم، لم أو إليه، الكتاب وصول قبل بالعزل علم الكتاب، إليه يصل

على فهم وولة، وأمإراء قضاة وله الخليفة مإات وإذا هنا، ها ستأتي يوسف
هذا وليس مإحمد، عن رشيد بن وداود هشام رواه وولة، وأمإراء قضاة حالهم

كالوكالة.
ل حيث القاضي مإات إذا مإا بخلفا نائأبه انعزل القاضي السلطان عزل إذا

نائأب لنه القاضي؛ بعزل النائأب ينعزل ل أن وينبغي قيل، هكذا صاحبه، ينعزل
مإن كثير وعليه الخليفة، بموت ينعزل ل أنه ترى أل العامإة، نائأب أو السلطان،
القاضي. يعزل ل القاضي نائأب السلطان عزل وإذا المشايخ،
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المإراء وحكم نفسه لمقاضي يقع ومإا التقليد بعض السادس: فيه الفصل

ًا عليها واستقضوا بلدة، على الخوارج غلب إذا الله رحمه حنيفة أبو قال قاضي
أهل قاضي يمضي العدل أهل عليهم غلب ثم الخوارج، مإن ليس البلدة أهل مإن

يجوز الله: ول رحمه مإحمد قال الفقهاء، فيه تخالف مإا كل قضاياه، مإن العدل
دمإاءنا استحلوا فقد اخرجوا إذا لنهم وقال علل وشهادتهم الخوارج، أهل قضاء

وأمإوالنا.
قضاياه، تنفذ ل البغي أهل مإن القاضي كان القاضي» للخصافا: إذا «أدب وفي

أهل فساق بمنزلة قال: هو فإنه قضاياه، تنفذ أنه إلى القضية كتاب في وأشار
ًا يصلح الفاسق أن ذكرنا وقد العدل، «واقعات وفي القاويل، أصح على قاضي

ً يكن لم إذا الناطفي» المإام ًا فإن جائأزة، فأحكامإه عادل العلماء مإن كثير
ًا كان أنه مإع مإعاوية مإن والقضاء العمال تقلدوا هو مإن الصحابة في وكان جائأر
مإنه.  أفضل

ًا القضاء يولى الذي المإير كان سمرقند»،:إذا أهل «فتاوى وفي يجز لم جائأر
هذا يؤكد مإا الله رحمه يوسف أبي عن وسيأتي قضاته حكم ويجوز حكمه

وإن جائأز، المإام حكم الناطقي» أن «واقعات في ذكر مإا والصواب القول،
ًا كان gاثنين. بين قضى إذا السلطان جائأر
ل المشايخ: أنه بعض الله: قول الليث» رحمه أبي فتاوي «شهادات في ذكر

التي الواقعات ومإسألة يجوز، القاضي» أنه «أدب في الخصافا وذكر يجوز،
استفاد القاضي لن الخصافا، ذكر مإا والصحيح الخصافا، لقول تشهد مإرت

القاضي مإن ينفذ أن المحال فمن مإنه، القضاء وتقلد السلطان جهة مإن الولية
السلطان. مإن ينفذ ول

فيقضي قبله، مإن القضاء يولى كان إذا يوسف: المإير أبي «المنتقى» عن وفي
ًا كان وإذا عدلً، كان إذا جائأز فهو القاضي إلى كتب أو المإير، ذلك فل، جائأر

قضاء نفاذ مإن الخصافا ذكر مإا تؤكد الله رحمه يوسف أبي عن الرواية فهذه
إذا المإير حكم جواز عدم سمرقند» مإن أهل «فتاوى في ذكر مإا ويؤكد المإير،

ًا، كان للمإير فليس المإير، قبل مإن ل الخليفة قبل مإن القاضي كان وإذا جائأر
قضاؤه. ينفذ ل قضى ولو يقضي، أن



مإن القاضي كان يقول: إذا الله رحمه يوسف أبا سمعت الله رحمه هشام قال
ًا، يولي أن للمإير فليس مإات، ثم الخليفة مإن يعني الصل أمإير كان وإن قاضي

وإن الصل، مإن القاضي كان حيث الحكم، عنه عزل قد لنه وخراجها؛ عشرها
ًا المإير هذا ولي إن وكذلك حكمه يجز لم المإير هذا حكم يجز لم قبله مإن قاضي

الصل مإن إليه الخليفة كتاب المإير هذا وله الذي القاضي هذا جاء وإن حكمه،
كان أو إنسان، على خصومإة للقاضي كان وإذا للقضاء، إمإضاء ذلك يكون ل

عليه، أو للقاضي فقضى القاضي، هذا خليفة إلى فترافعا خصومإة، عليه لغيره
فيه. المشايخ اختلف
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القاضي خليفة أن القول هذا وجه بعضهم: يجوز، وقال يجوز، بعضهم: ل قال
عن نائأب هو بل القاضي كحكم الخليفة حكم ليصير القاضي، عن بنائأب ليس
فيجوز القاضي؟ بموت ينعزل ل أنه ترى أل المسلمين، جماعة عن أو الله،

وعليه. له حكمه
ًا أن صح وقد ًا قلد عنه الله رضى علي في عنده وخاصم عنه، الله رضى شريح

ًا أن القاضي» لو «أدب في الخصافا وذكر حادثة، وله الذي للمإام قضى قاضي
زوجته، أو والده أو المإام لولد قضى لو وكذلك ذلك، جائأز عليه قضى أو بقضية،
جاز، عليه أو له فقضى وله، قاضي إلى خوصم لو القضاء قاضي وكذلك
ًا ولى المإام أن لو وكذلك على قضاة فولى والمروان، خراسان مإثل على قاضي
وعليه، له جائأز فقضاؤه وله مإن بعض إلى القاضي خاصم ثم ففعل الكور،

القول. هذا يؤكد مإا الفصل هذا يلي الذي الفصل في وسيأتي
ًا سألت «نوادره» قال في هشام ذكر مإا الول للقول يشهد والذي رحمه مإحمد

الذي والوالي وجحد، إياه، يعطها فلم رجل قبل الشفعة له وجب قاض عن الله
يقول أن للوالي قال: ينبغي يصنع؟ كيف القضاء، يولي بمن ليس بلده في

ً لهما: اختارا قال: عليه أجبره ذلك الرجل أبى قلت: فإن بينكما، يحكم رجل
حكم صار ولو الصورة، هذه في التحكيم إلى الله رحمه مإحمد أشار فقد نعم،

التحكيم. إلى حاجة ل للقاضي الخليفة
أيجبر القضاء يولى ل مإمن وواليها مإات إذا البلدة قاضي عن هشام: سألته قال

يرجع أن إلى فيه يحتاج شيء كل قال: أمإا بينهم؟ يحكم رجل على الخصوم
أو قرض، مإن كان مإا وأمإا عليه، يجبر ول يجوز، فل آخر إلى عليه المقضي

عليه. يجبر غصب
إليه ابنه غيره خاصم أو إليه، غيره القاضي ابن خاصم «المنتقى»: إذا وفي
تركهما، لبنه توجه وإن ابنه، على يقضي ابنه على القضاء توجه فإن فيه، ينظر

غيري. إلى لهما: اختصما ويقول
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 جلوسه ومإكان القاضي جلوس السابع: في الفصل

للقاضي حنيفة: وينبغي أبو القاضي» قال «أدب في الله رحمه الخصافا قال
أشهر فقال: لنه المعنى، وبين الجامإع المسجد في للحكم يجلس أن

يختار أن فينبغي البلدة، وأهل الغرباء المصر في أنه ومإعناه المجالس،



ًا للجلوس والمسجد مإجلسه، أحد على يخفى ل حتى المواضع، أشهر هو مإوضع
علي السلم فخر المإام الشيخ قال المواضع، أشهر مإوضع كل في الجامإع

يلحق كيل البلدة؛ وسط في الجامإع المسجد كان إذا الله: هذا رحمه البزدوي
مإسجد في جلس وإن البلدة، طرفا إلى بالذهاب مإشقة زيادة الخصوم بعض
حيهم. مإسجد في يجلسون أنهم السلف بعض عن روي هكذا به، بأس فل حيه

حيه مإسجد كان إذا السلم: هذا فخر قال به، بأس ل بيته في جلس إن وكذلك
في الخصافا قال أشهر، لنه السوق؛ مإسجد ويختار البلدة، وسط في بيته أو

ًا «أدب فقد الخصوم على يسلم بأن بأس ل المسجد دخل وإذا القاضي»: أيض
ًا أن صح سنة السلم لن وهذا، الخصوم على يسلم كان عنه الله رضي شريح

كصلة السنن سائأر عن يمتنع ل قضائأه ) بسبب4آ67( والقاضي مإتبعة،
المذكور السلم مإن والمراد السنة، هذه عن فكذا المريض، وعيادة الجنازة،
عليه سلم الذي لن الخصمين؛ أحد على يسلم أن له ينبغي ول العام، التسليم
القاضي.  في الجور فيطمع صاحبه على يجترئ قد القاضي

به بأس ل أنه الله رحمه الخصافا ذكر العام، التسليم في المشايخ واختلف
ترك يجوز ول مإتبعة، سنة السلم لن يسلم؛ أن عليه قالوا مإشايخنا وبعض
المسجد، دخل إذا والوالي المإير يقول: إن القائأل وهذا العلم، لجل السنة

لفصل مإنه ناحية وجلس المسجد، دخل وإذا قلنا، لما يسلم ل أن فالولى
يسلم أن للخصوم ينبغي ول الخصوم، على يسلم أن له ينبغي ل الخصومإة،

أن فينبغي الخصومإة لفصل جلس إنما لنه يسلم، أن له ينبغي ل أمإا عليه
أن السلم في والسنة جالس، القاضي ولن بغيره، ل له جلس بما يشتغل
وأمإا الماشي، على والراكب القائأم، على والماشي الجالس، على القائأم يسلم

تقدمإوا مإا والخصوم الزائأرين، تحية السلم لن عليه يسلموا أن للقوم ينبغي ل
في الخصافا ذكر هكذا الخصومإة، لجل إليه تقدمإوا إنما الزيارة، لجل إليه

القاضي». «أدب
يسلمون ل فقالوا: هم القضاة، على والولة المإراء يقيسون مإشايخنا وبعض

الئأمة شمس المإام الشيخ قال عليهم، يسلمون ل والرعية الرعية، على
يسلمون والرعية والولة، والمإراء القضاة بين الفرق هو السرخسي: والصحيح

أن وهو والفرق القضاة، على يسلمون ل والخصوم والولة، المإراء على
تحية والسلم الزيارة لجل إليه تقدمإوا مإا والخصوم للزيارة، جلس مإا القاضي
لفصل ل للزيارة يجلسون والولة المإراء وأمإا لهذا، عليه يسلمون فل الزائأرين

ذكرنا لما عليهم فيسلمون الزيارة، لجل عليهم يدخلون والناس الخصومإات،
ل الخصومإة لفصل المإير جلس لو هذا قول فعلى الزائأرين، تحية السلم أن

سلم ولو عليه، يسلمون الناس لزيارة القاضي جلس ولو عليه، يسلمون
فل الخصومإات، لفصل المسجد مإن ناحية جلس مإا بعد القاضي على الخصوم

يجب ل أنه إلى إشارة وهذا الخصافا، ذكر هكذا السلم، عليهم يرد بأن بأس
إذا الجواب يستحق إنما والسلم السلم، جواب الرد لن وهذا السلم، رد عليه
فل. أوانه غير في كان إذا أمإا أوانه، في كان
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قلنا لما يستحق ل وإنما الجواب، يستحق ل المصلي على سلم مإن أن ترى أل
أنه الله رحمه البخاري الفضل مإحمد بكر أبي الجليل المإام الشيخ عن حكي
يرد، ل أن وسعه وسلم، داخل عليه فدخل تلمإذته لنفع جلس يقول: مإن كان
جلس وإذا أوانه، في السلم يكون فل السلم لرد ل للتعليم جلس إنما لنه

ً يديه بين يقيم أن ينبغي الخصومإات لفصل القاضي التقدم عن الناس يمنع رجل
المجلس، صاحب له ويقال الدب، إساءة عن ويمنعهم وقتها، غير في يديه بين
والحلوان. والعريف، الشرطي، أسامإي وله

عادة والتأديب السفهاء، تأديب إلى يحتاج لنه سوط؛ مإعه يكون أن وينبغي
ذلك وكان بيده، يأخذ قضيب السلم عليه الله لرسول كان وقد بالسوط، يكون

رضي بكر أبي يد في القضيب صار ثم السلم، عليه توفي أن إلى مإعه القضيب
السياط. بعده صار ثم الدرة، عنه الله رضي عمر زمإن في صار ثم عنه، الله

ًا يكون أن وينبغي الفتنة إلى فيؤدي النسوان، بحضرة القاضي مإجلس لن أمإين
ًا، يكن لم لو ًا يكون ل أن وينبغي أمإين بعض إلى يميل فل يرتشي، ل حتى طماع

الدب.  أساء إذا يترك ول الخصوم،

المجلس صاحب يأمإر أن القاضي ورأى القاضي، يدي بين الخصمان جلس وإذا
به يعلم ول القاضي، وبين الخصمين بين يدور مإا يعرفا ل حتى مإعدتيه ليقوم

ًا يلق ول الخصمين أحد ًا، ثقة كان وإن ذلك، فعل شيئ مإنه، بقرب فتركه مإأمإون
الناس، أمإور في والحتياط النظر فيه مإا يعمل القاضي أن والقاضي بأس فل
أنه الخر الخصم يتهم ربما لنه الخصمين، لحد يسار أن الرجل لهذا ينبغي ول

إليه تقدم إذا للقاضي وينبغي القاضي، إلى تهمة بذلك فيجر شيء، على واضعه
لن يديه، بين فيجلسهما والمجلس النظر، في بينهما يسوي أن الخصمان
في بينهما التسوية العدل وعين الخصوم بين والنصافا بالعدل مإأمإور القاضي

أجلسهما إن أمإا يديه بين يجلسهما لم إذا لنه يديه، بين أجلسهما إذا المجلس
القاضي، إلى أقرب يكون أحدهما لن التسوية، تفويت وفيه واحد جانب مإن
ًا؛ التسوية تفويت وفيه جانب مإن والخر جانب، مإن أحدهما أجلس إن وأمإا أيض
ً لليمين لن الشمال. على فضل

مإع السلطان فجلس القاضي، إلى السلطان خاصم «النوازل»: رجل وفي
مإكانه، مإن يقوم أن للقاضي ينبغي الرض على والخصم مإجلسه، في القاضي
يكون ل حتى بينهما يقضي ثم الرض، على ويقعد فيه، السلطان خصم ويجلس
ً وقع إذا القاضي أن على دليل المسألة وهذه الخر، على الخصمين أحد مإفضل

ًا أن صح وقد خليفته، فيه يحكم أن بأس ل عليه أو خصومإة، له على ادعى يهودي
يوسف أبو سمع وقد يوسف، أبي يدي بين يوسف أبي زمإن في دعوى الرشيد
ًا. القول دليل على دليل وإنه الرشيد، على وقضى خصومإتهما، الله رحمه أيض
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يقول: إذا كان أنه الله رحمه المرغيناني الدين ظهير المإام الشيخ عن وحكي
الدليل لن المجلس، في بينهما يسوي أن ينبغي وابنه الرجل بين الدعوى وقع

أن للخصمين وينبغي وخصم، خصم بين الفضل يوجب ل للتسوية الموجب
ًا مإجلسه صاحب أو القاضي، يدي بين يجثوا المتعلم يجلس كما للحكم، تعظيم

ًا المعلم يدي بين للمعلم.  تعظيم



الخر؛ دون أحدهما إلى ينظر ول النظر، في بينهما يسوي أن للقاضي وينبغي
إلى الميل تهمة مإر فقد ورأفة، شفقة نظر كان إن أحدهما إلى نظره لن

حقه، ويترك يذهب فعسى قلت: المنظر ينكر، هيبة نظر كان وإن نفسه،
على صوته يرفع أن له ينبغي ل وكذلك لحقه، المضيع هو القاضي فيكون

إلى الميل تهمة به يجر لنه عليه، صوته رفع الذي قلب ينكسر لنه أحدهما؛
مإن شيء في أحدهما إلى بوجهه يطلق أن له ينبغي ل وكذلك الخر، خصم

ذكرنا. لما مإثله لخر مإا يفعل ل مإا المنطق
لقلب مإكسرة لنه حجته، ويلقنه أحدهما، على يسأل أن له ينبغي ل وكذلك
ًا الخر، الخصم الميل. لتهمة وسبب

في وفيما التسوية على يقدر فيما بالتسوية مإأمإور القاضي والحاصل: أن
يقدر ل ومإا فيه، تركها يعذر ل فيه بينهما التسوية على يقدر شيء وكل وسعه،

الله صلى الله رسول أن صح وقد فيه، التسوية بترك يؤاخذ ل فيه التسوية على
فيما قسمتي يقول: «هذه وكان نسائأه بين القسم في يسوي كان وسلم عليه
الله رضى عائأشة إلى القلب أمإلك» يعني: بميل ل فيما تؤاخذني فل أمإلك
عنها.
قدر على القاضي يدي بين جلوسهما يكون أن «القضية»: وينبغي صاحب قال

لن وهذا أصواتهما، يرفع أن غير مإن كلمإهما يسمع بحيث ذلك نحو أو ذراعين،
كلمإهما، سماع بعد إل أمإر الذي الوجه على بحق القضاء مإن يمكن ل القاضي

حشمته، إسقاط مإن فيه لما القاضي يدي بين الصوت رفع عن نهوا والخصوم
الذي الوجه على القضاء مإن القاضي ليتمكن قدرنا بما جلوسهما مإوضع فقدرنا

وهيبته.  حشمته إسقاط يكون أن غير مإن أمإر

وكان المحراب، إلى ظهره يسند أن المسجد في جلس إذا للقاضي وينبغي
ً يجلس أن وغيره الخصافا زمإن في الرسم ورسم بوجهه، القبلة مإستقبل
بين والخصوم القوم كان القبلة مإستقبل جلس إذا القاضي لن أحسن؛ زمإاننا

الخصوم كان المحراب إلى ظهره القاضي أسند وإذا القبلة، في مإستدبرة يده
ليكون القاضي يدي بين للقاضي أعوان ويقف القبلة، مإستقبل يديه بين والقوم
ل حتى القاضي مإن بعيد قيامإهم يكون أن ويجب الناس، أعين في أهيب

رأي يعرفون ول الخصوم، مإن إليه تقدم مإن وبين القاضي بين يدور مإا يسمعوا
كاتبه ويجلس لبطاله يحتالون ول المسائأل، مإن لهم يقع مإا بعض في القاضي

ًا كان إليه احتاج إذا حتى يراه بحيث مإنه ناحية إذا ) ولنه4ب67( عليه قادر
الكتابة. في والنقصان الزيادة مإنه يخشى ل يراه كان
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بأن بأس فل للقضاء القاضي جلس القاضي»: وإذا «أدب في الخصافا قال

ًا الحكم مإجلس في وفقهه وأمإانته بدينه، يثق مإن نفسه مإع يجلس مإنه، قريب
الخصوم. مإن يحضره مإن وكلم كلمإه يسمعون بحيث

ينظر أن للقاضي الحلواني: ينبغي الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
ً رأى كان وإن لنفسه ًا، رجل يجلس ل لنفسه أحسن بانفراده جلوسه ورأى حيي

ًا كان إذا الرجل لن غيره؛ مإع ّي عن ويعجز فينقطع، مإعه مإمن يحتشم ربما حي
مإعه كان وإذا مإعه، مإمن وحشمته لحيائأه الحق له يتبين ول الصواب، أدراك
هكذا كان فإذا الصواب عنه يغيب ول الصواب، يدرك الرأي مإجتمع يكون

والنصرة، الصواب غريم القلب جريء كان وإن غيره، مإعه يجلس ل أن فالصل



ًا مإعه يجلس بأن بأس فل لمنافع. والتدبير والرأي العلم أهل مإن قومإ
الناظرين. أعين في وأهيب القضاء لمإر أعظم يكون أحدها: أن

سألهم.  شيء عليه أشكل وإذا يشاورهم شيء إليه اشتبه إذا والثاني: أنه

مإن أثار هذا على جاء وقد ينبهونه، زل وإذا يرشدونه ضل إذا والثالث: أنه
المإانة القاضي مإع جلس الذي في الخصافا شرط ثم والتابعين، الصحابة
يحضره القضاء مإجلس فلن والديانة؛ المإانة، اشتراط أمإا والفقه، والديانة
ًا يكن لم فلو النسوان مإن الشبان ًا أمإين الفقه وأمإا فساد، فيه يمكن ربما مإتدين

الحكم، واستخراج الحق وإصابة المشورة مإعه غيره إجلس مإن المقصود فلن
غيره. مإن ل الفقيه مإن يحصل وإنما
ل حتى الخصوم، مإن بمحضر يشاورهم أن للقاضي ينبغي الخصافا: ول قال
ً كان مإن قلب في يقع فيذهب غيره عن ويسأل يدري ل القاضي أن جاهل

ذكر هكذا دعواه المدعي سأل الخصمان إليه تقدم إذا ثم وجهه، ومإاء حرمإته
الله. رحمه جعفر «القضية» أبو كتاب وصاحب الخصافا

المدعي يسأل أن للقاضي قالوا: ليس بعضهم المشايخ فيه اختلف فصل وهذا
لتهييجها، ل الخصومإة لقطع نصب والقاضي الخصومإة، تهيج فيه لن دعواه، عن

أخذ وبه يسأل قالوا وبعضهم المدعي، ادعاه مإا ويستمع يسكت ولكن
هيبة مإجلس القضاء مإجلس لن وهذا «القضية»، كتاب وصاحب الخصافا،
دعواه، بيان عن يعجز وعسى يتحير المجلس هذا مإثل ير لم فمن وحشمة،

وهكذا دعواه، بيان على يقدر حتى لكلمإه نسبه ولو يسأل أن للقاضي فينبغي
«المنتقي». في ذكر سماعة» وهكذا ابن «مإحاضر في ذكر

سكت، شاء وإن سأل شاء إن بالخيار القاضي الله: إن رحمه مإحمد عن وروي
أبي قول على أن الله رحمه البزدوي علي السلم فخر المإام الشيخ وذكر

بل يسأل ل الله رحمه مإحمد قول وعلى يسأل، القاضي الله رحمه يوسف
المدعى القاضي سأل بنفسه ادعى ولكن يسأله لم أو سأله إذا ثم يسكت،

كان فإن فاسد؟ أو هو أصحيح فيه، وينظر صحيفة في المدعي دعوى عن عليه
ًا يتوجه ل صحيحة تكن لم إذا الدعوى لن عليه؛ المدعى على تقبل ل فاسد

ذكر هكذا دعواك فصحح قم للمدعي يقول ولكن عليه، المدعى على الجواب
القاضي». «أدب مإن مإوضع في الخصافا
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مإشايخنا بعض أخذ وبه ذلك، له يقول ل القاضي أن آخر مإوضع في وذكر
فاسدة، هذه له: دعواك يقول ولكن تلقين، القاضي مإن هذا لن الله، رحمهم

له: إن يقول وإنما بالفساد، فتوى هو بل تلقين ليس وهذا سماعها يلزمإني فل
خصمه إلى بالميل المدعي يتهمه ربما ذلك له يقل لم لو لنه فاسدة؛ دعواك

لم إنما أنه المدعي ليعلم ذلك، فيبين الجواب يسأل ولم عليه، يقبل لم حيث
ًا يكن لم السؤال لن يسأله؛ فالقاضي صحيحة دعواه كانت وإن عليه، مإستحق
تقول فماذا كذا أو كذا عليك ادعى خصمك له: إن ويقول عليه المدعي يسأل
«القضية». كتاب وصاحب الخصافا، ذكر هكذا
بعض عند فإن المدعي جانب في ذكرنا مإا نحو على المشايخ اختلفا وفيه



ليأتي إليه ينظر ولكن تلقينا، يكون ل حتى الجواب، القاضي يسأله ل المشايخ
أمإر أو قرطاس، في جوابه كتب عليه المدعى جواب سمع إذا ثم بالجواب
فلن القاضي حضر الرحيم الرحمن الله يديه: بسم بين ذلك يكتب أن الكاتب

ليقع الكتابة فأمإا كذا سنة مإن كذا شهر مإن خلت ليلة بكذا كذا يوم فلن بن
عند إليه الرجوع فيمكن عليه، المدعى جواب في والنقصان الزيادة عن المإن

يقع حتى القاضي يدي بين الكاتب قال: يكتب ذلك ولجل الحاجة، مإساس
عليه، المدعي فلن التاريخ كتابة وأمإا الكاتب مإن والنقصان الزيادة عن المإن
الدعوى.  بعد وبينما الدعوى، قبل بينما يختلف، فيه والحكم بالدفع يأتي ربما

مإعروفة، رقعه في أثبتهما والمدعي عليه المدعى يعرفا القاضي كان إن ثم
ًا مإعه وأحضر فلن حضر وكتب ً الكتابة أرسل يعرفهما لم وإن فلن وكتب إرسال
فكتب مإواليه إلى أو وجده أبيه إلى ينسبه فلن، بن فلن أنه ذكر رجل حضر
إليها ينسبه بها يعرفا صناعة أو تجارة له كان فإن فلن بن فلن مإولى أنه ذكر

بما ل يره بما يحليه ولكن التعريف في زيادة بحملة وكذلك التعريف، في زيادة
ً وأحضر يشبه، يكتب ثم المدعي جانب في بينا مإا نحو على فلن أنه ذكر رجل

يعني فلن بن فلن فادعى يكتب ثم المدعي، يعني فلن بن فلن فادعى
مإعه أحضره الذي عليه، المدعى يعني فلن بن فلن على حضر الذي المدعي

المدعي القاضي فسأل يكتب، ثم ونقصان، زيادة غير مإن دعواه يكتب وكذا كذا
في الموصوفة الدعوى مإن فلن بن فلن عليه ادعي عما فلن بن فلن عليه
جحوده، يكتب جحد قد كان وإن إقراره، كتب به أقر قد كان فإن الكتاب، هذا

يكتب أن وينبغي ل، أم عليه البينة يسمع أن له ينبغي هل أنه ذلك بعد ليعلم
غير مإن يحوله أن أمإكنه إذا إل العربية لسان إلى يحوله ول بلفظه، الجحود

الجحود فإن مإشتركة، مإبهمة كلمة فيه يدخل أن غير ومإن ونقصان، زيادة
أنواعه. باختلفا حكمه يختلف
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ً اليداع جحد لو الوديعة في فإن دعواه، تسمع ل الهلك أو الرد ادعى ثم أصل
ل الهلك أو الرد ادعى ثم قيمتها ول ادعيت مإا تسليم علي قال: ليس ولو

عليه يبني حتى ونقصان زيادة غير مإن بلسانه عبارته فكتب دعواه، تسمع
«القضية»، كتاب وصاحب الخصافا، ديار قضاة رسم ذكرنا الذي وهذا حكمه،
في المدعي فإن هذا، مإن أحسن رسم على زمإاننا في والقضاة زمإاهما وعرفا
حضر وكتب بياض، في دعواه يكتب حتى القاضي باب كاتب في مإا زمإاننا

ثم التاريخ، مإوضع ويترك الحادثة، إليه ترفع الذي القاضي اسم يكتب القاضي
دعواه ويكتب ونسبه عليه المدعى اسم ويكتب ونسبه المدعي، اسم يكتب

يدعى للخصومإة ووكيله المدعي جلس فإذا الجواب، مإوضع يترك ثم بشرائأطه،
فإذا دعواه، عن الجواب عليه المدعى القاضي ويسأل الكتاب، ذلك مإن وكيله
أوله في التاريخ يكتب حتى القاضي إلى البياض دفع بالنكار أو بالقرار أجابه

أمإره بالقرار الجواب كان إن ثم عليه، المدعى بعبارة آخره، في والجواب
يقول فالقاضي بالجحود كان وإن بالقرينة، عهده عن بالخروج القاضي

تريد؟.  فماذا دعواك جحد قد خصمك للمدعي: إن



وإنه المشايخ بعض اختيار وهو «القضية»، كتاب وصاحب الخصافا، ذكر هكذا
ّلفه قال فإن الختلفا، على على بينة للمدعي: ألك يقول فالقاضي المدعي: َح

قال: فإن المشايخ بعض قول وهو القضية، كتاب وصاحب الخصافا رأي هو مإا
بإحضارها، يأمإر فالقاضي بينة لي نعم قال وإن عليه، المدعي القاضي حلف ل

يكتب حتى الكاتب يأمإر أو ومإحالهم، وحلهم وأنسابهم الشهود أسماء ويكتب
غير ) مإن4آ67( شهادتهم لفظ الكاتب يكتب شهوده المدعي أحضر فإذا ذلك

أخذ الشهادة أوان وجاء القاضي، يدي بين الشهود جلس فإذا ونقصان، زيادة
شهادتهم لفظ القاضي كتب وإن شهادتهم، عن وسألهم البياض، للقاضي
كانت فإن بالدعوى شهادتهم لفظ القاضي يقلد ثم وأحوط، أوثق فهو بنفسه

لك هل عليه للمدعي يقول بالعدالة الشهود القاضي وعرفا للدعوى، مإوافقة
أمإهله. به آتي حتى أمإهلني ولكن نعم قال فإن دفع؟
يتوقف بالعدالة إياهم القاضي يعرفا لم وإن القضاء، عليه وجه قال: ل وإن
قال إن عليه، المدعى يمين أطلب أني إل حاضرة بينه لي المدعي قال وإن

كذا بالجماع عليه المدعى يحلف ول يجيبه ل فالقاضي المجلس في حاضر
فالقاضي بلدته، في حاضره قال وإن «شرحه»، في الله رحمه القدوري ذكره

أبو وقال الله، رحمه حنيفة أبي قول في عليه، المدعى يحلف ول يجيبه ل
مإع الله رحمه القدوري ذكره مإضطرب مإحمد وقول الله: يجيبه رحمه يوسف

الشيخ وذكر يوسف، أبي قول مإع الخصافا وذكره الله، رحمه حنيفة أبي قول
أبي قول في يحلفه القاضي أن الله رحمه البزدوي علي السلم فخر المإام
hيحلفه. ل ومإحمد يوسف أبي قول وفي حنيفة،
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بأن بالبينة حقه إلى الوصول عليه يقدر عسى المدعي أن يجيبه، قال مإن وجه

ًا يصير ل حتى التحليف طلب إلى فيجيبه شهوده، يعدل ل على لحقه مإعرض
والتلف.  الهوى

المدعى على اليمين استحقاق يأبى القياس أن يجيبه قال: ل مإن قول وجه
ًا يصلح ل الدعوى ومإجرد الدعوى، بمجرد تستحق لنها عليه، للستحقاق سبب
ًا الستحقاق عرفنا لكن فيبقى والكندي الخضري قصة في البينة على قريب

فإن مإختلفة، المسألة كانت وإذا القياس أصل على الصفة، بهذه ل الستحقاق
وإذا يحلفه استحلفه يرى كان وإن يحلفه، ل استحلفه يرى ل القاضي كان

ًا أن رقعة يعطيه أن القاضي مإن وطلب وحلف حلفه، كذا فلن على ادعى فلن
ًا، القاضي هذا إلى يقدمإه ل حتى وحلف وحلفه فيحلفه آخر، قاض إلى أو ثاني

ًا أعطاه أخرى، مإرة على رقعة في ذلك كتب شاء إن بالخيار والقاضي له نظر
فيه وكتب والنكار، الدعوى فيه كتب الذي البياض في ذلك كتب شاء وإن حدة

وأعطاه. التاريخ
والمدعى الدين وقع فإن الدين في أو العين، في تقع أن أمإا تخلو ل الدعوى ثم

ويذكر شعير، أو حنطة أنه أي جنسه المدعي ذكر إذا الدعوى يصح فإنما مإكيل،
رديء، أو جيد أو وسط أنه وصفته ربيعي، أو خريفي أو بري، أو صيفي أنه نوعه

ًا؛ فيقول: كذا قدره ويذكر الحنطة، في البيضاء أو الحمراء ويذكر لن قفيز
ويذكر ذاتها، في تتفاوت القفيزات لن كذا بقفيز، ويذكر بالقفيز تكال الحنطة



بسبب كان إذا فإنه أسبابها، باختلفا تختلف الديون أحكام لن الوجوب سبب
عن التحرر ليقع فيه، اليفاء مإكان بيان إلى ويحتاج به، الستبدال يجوز ل السلم
الخلفا. مإوضع

بشرط، ليس فيه، اليفاء مإكان وبيان به، الستبدال جاز بيع ثمن مإن كان وإن
السلم في ويذكر يلزم، ل أنه بمعنى فيه التأجيل يجوز ل قرض مإن كان وإن

ًا كان إن ووزنه، المال رأس جنس أعلم مإن صحته شرائأط في وإيفائأه وزني
ًا، فيه المسلم وتأجيل الله رحمه حنيفة أبي عند يصح حتى المجلس أو شهر

على السلم، شرائأط مإن ذلك سوى مإا وكذا الختلفا، حد عن يخرج حتى أكثر
البيوع.  في عرفا مإا

حنيفة أبي عند لن حاجته، إلى المستقرض وصرفا القبض القرض في ويذكر
ًا يصير ل الله رحمه القرض دعوى في يذكر أن وينبغي بالستهلك، إل عليه دين
ًا ً يكون أن لجواز نفسه، مإال مإن كذا أقرضه أنه أيض القراض، في وكيل

ّبر، سفير القراض في والوكيل المطالبة حق ول الخذ، حق له يكون ول ومإع
ًا شرائأط يذكر السباب مإن سبب كل في وكذلك بالداء، ل أحد كل لن أيض
شرائأط. العقد إلى يهتدي
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ًا وجده إن القاضي فيه يتأمإل حتى للقاضي ذلك يبين أن فينبغي العقد صحيح
ًا به المدعي كان وإن رده، وإل به عمل ًا كان فإن جنسه، يذكر وزني وكان ذهب

ًا، ًا، كذا ويذكر مإضروب الضرب، بخاري أو الضرب نيسابوري أنه نوعه ويذكر دينار
البخاري ذكر وإذا وسط، أو أوردئ جيد أنه صفته يذكر ولم ذلك، أشبه مإا أو

إل يكون ل النيسابوري أو البخاري لن الحمر، ذكر إلى يحتاج ل والنيسابوري
المشايخ. عامإة عليه الجيد، ذكر مإن بد ول حمراء،

ول الجيد، ذكر إلى يحتاج ول كفى خالص أحمر ذكر النسفي»: إذا «فتاوي وفي
الولة مإضروب في لن المشايخ؛ بعض عند والي أي ضرب مإن أن يبين أنه بد

ًا، فإن ذلك، مإع المثقال ويذكر أوسع، وأنه ذلك، يشترطوا لم وبعضهم تفاوت
لم وإن مإختلفة، البلدان مإثاقيل لن المثقال؛ نوع ويذكر بالمثقال، توزن الدنانير

ًا يذكر ًا كذا يذكر ل مإضروب ًا كان فإن مإثقالً، يذكر بل دينار الغش مإن خالص
ًا ذلك ذكر غش فيه كان وإن كذلك، تذكر والده مإتى أوده نوصي والده نحو أيض

ذلك.  أشبه مإا أو شتى،

ًا وكان نقرة، به المدعي كان فإن وصفتها إليه، يضافا مإا وهو نوعها ذكر مإضروب
ًا كذا قدرها ذكر وكذا رديئة، أو وسط أو جيد أنها وزن لن سبعة؛ وزن درهم

كل الذي وهو سبعة، وزن ديارنا في والذي البلدان، باختلفا مإختلف الدراهم
خالصة فضة ذكر مإضروبة غير فضة كانت وإن مإثاقيل، سبعة يزن مإنها عشرة

نقرة أو كليخة نقرة نوعها ويذكر الغش، مإن خالية كانت إن الغش، مإن
كذا كذا قدرها ويذكر أورديء، وسط أو جيدة أنها صفتها ويذكر طمغاجي،

ًا، وإن الجيد، ذكر إلى يحتاج ول كفى، طمغاجي كذا كذا ذكر وقيل: إذا درهم
ًا بها يعامإل كان فإن غالب فيها والغش مإضروبة دراهم به المدعي كان وزن
ًا، بها يعامإل كان وإن وزنها، ومإقدار وصفتها نوعها يذكر أخر أشياء ومإنها عدد



الله. شاء «الدعوى» إن كتاب في تأتي
ً به المدعى كان فإن العين، في الدعوى كان وإن ففي هالك، وهو مإنقول

والنوع والصفة القدر بيان فيشترط القيمة وهو الدين في الدعوى الحقيقة
بينا. مإا على والجنس

ًا كان وإن الحضار مإن بد فل الحكم، مإجلس إحضار يمكن بحال كان فإن قائأم
المسألة وستأتي والشهادة، الدعوى في إليه الشارة مإن بد ول الحكم، مإجلس

الله. شاء إن الدعوى كتاب في فروعها مإع
أنه رجل على رجل ادعى بأن مإكانه يعرفا ل غائأب عين في الدعوى وقع وإن

ًا، مإنه غصب والصفة الجنس بين فإن هالك، أو قائأم أنه يدري ل به صار أو ثوب
يعلم لم بأن القيمة يبين لم وإن مإقبولة، وبينته مإسموعة فدعواه والقيمة،

مإسموعة. أنها إلى الكتب عامإة في أشار قيمته
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ًا، عنده رهن أنه آخر رجل على ادعى الرهن: إذا كتاب في ذكر فإنه وهو ثوب
أنه غيره على ادعى الغصب: رجل كتاب في وقال دعواه، تسمع قال ينكر

بعض بينته، وتسمع دعواه، تسمع ادعى مإا على بينة وأقام جارية، مإنه غصب
في ذكر مإا يقول القائأل وهذا القيمة، ذكر إذا دعواه تسمع قالوا: إنما مإشايخنا
هذا.  الكتاب

على الشهود أن المسألة يقول: تأويل الله رحمه العمش بكر أبو الفقيه وكان
الحبس حق في بإقراره الجارية غصب فثبت بالغصب، عليه المدعى إقرار

ًا، والقضاء مإقبولة، والبينة صحيحة الدعوى هذه أن على المشايخ وعامإة جميع
عليه. «الكتاب» يدل في الله رحمه مإحمد وإطلق الحبس، حق في ولكن
أن للقاضي ينبغي مإختلفة المسألة كان إذا الله، رحمه علي السلم فخر قال

النسان لن وهذا دعواه، يسمع يبين ولم كلفه فإذا القيمة، بيان المدعي يكلف
عليه تعذر أو به، أضر فقد القيمة بيان كلفه فلو له، مإا قيمة يعرفا ل قد

مإن الشهود مإن سقط المدعي مإن القيمة بيان سقط وإذا حقه، إلى الوصول
الغصب. كتاب في مإرت المسألة وتمام الولى الطريق

به، المدعى الدار فيها التي البلدة ذكر مإن بد فل العقار، في الدعوى وقع وإن
وهذا بالخص، ثم البلد وهو بالعم بدأ السكة ذكر مإن ثم المحلة، ذكر مإن ثم

( بعضهم: يبدأ وقال بالعم، بعضهم: يبدأ قال الشروط، أهل فيه اختلف فصل
بدأ شاء وإن بالعم، بدأ شاء إن الخيار له العلم أهل وعند ) بالخص4ب68

ذكر مإن بد فل بالكل، حاصل والتعريف التعريف، هو المقصود لن بالخص؛
هذا.  بعد الدار حدود

المحدود، في يدخل الحد في يذكر أن الشروط: ينبغي أهل مإن جماعة قال
تعريف المقصود لن حسن؛ فهو ذكر أيهما السواء على اللفظتين كل وعندنا
ًا باللفظين حاصل وإنه فلن، بدار باتصالها به المدعى للدار بأن يقول ومإا جميع
تحت تدخل ل والغاية غاية الحد لن كذلك ليس المحدود في يدخل الحد

رحمهم أصحابنا رواية ظاهر في يكفي ل الحدين ذكر فإن غاية، له المضروب
حدود ثلثة الشهود ذكر إذا الشهادة في وكذلك كفاه حدود ثلثة ذكر وإن الله،



شهادة قبلت إذا الصورة هذه في الرابع بالحد يحكم وكيف شهادتهم، قبلت
حتى الثالث، الحد بإزاء الرابع الحد «وقفه»: أجعل في الخصافا قال الشهود،

الحدود المدعى ذكر وإن الول الحد، بإزاء أي الول الجزء مإبتدأ إلى ينتهي
ًا عندنا، شهادتهم تقبل ل مإنهما واحد في وأخطأ الربعة الله رحمهم لزفر خلف
بينهما، فرقنا ونحن الغلط، بوقوع الحدود أحد ذكر ترك قاس الله رحمه وزفر

أعلم. والله دعواه تختلف ل وبالترك به، المدعى يختلف بالغلط أن والفرق
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وصفاته القاضي أفعال الثامإن: في الفصل
وهذا للخصوم، القضاء في يفتي أن للقاضي «القضية»: وأكره صاحب قال

ً القضاء مإجلس في يفتي بعضهم: ل قال العلماء، فيه اختلف فصل كيل أصل
يفتي ول العبادات، في يفتي بعضهم وقال الخصومإات، سماع عن ذلك يشغله

أفتى لو لنه وهذا السواء، على ذلك في وغيره القضاء مإجلس المعامإلت، في
بالتلبيس فيشغلون المعامإلت، في رأيه على يقفون فالناس المعامإلت، في

والمعلم كالملقن القاضي فيصير والخصومإات، المعامإلت مإن بينهم يقع فيما
المعامإلت، في قالوا: يفتي وبعضهم العبادات، في يتأتى ل المعنى وهذا لهم،

ًا والعبادات السلم عليه الله رسول كان فقد وغيره، القضاء مإجلس في جميع
بعده. الخلفاء وكذلك يفتي،

بالتلبيس.  فيشغلون رأيه على يفتون ل حتى للخصوم يفتى ل أنه على واتفقوا

يفتي أن للقاضي ينبغي ل الله رحمه حنيفة أبي عن «المنتقى»: الحسن وفي
ًا يفتي ول الخصومإات، أمإر مإن شيء في يخاصم خصم قبل مإن أنه يرى أحد

يخاصم لخصم يستفتى أنه يتهم ول يخاصم، ل وهو به، يثق رجل كان وإن إليه،
يفتيه. بأن بأس فل إليه،

فظن أمإر، في القاضي إلى تقدمإا رجلين في يوسف أبي عن سماعة ابن وروى
عند مإن أقامإهما ذلك، في به يقضي مإا ليعلما إليه تقدمإا إنما أنهما القاضي
المخارج. وتعليم الخصوم لتلقين ل الخصومإات لفصل نصب لنه نفسه،

مإيت أو ليتيم ويشتري يبيع أن له ينبغي «الصل»: ول في الله رحمه مإحمد قال
للتهمة، أنفى القضاء باب في ومإباشرته القضاء، عمل مإن ذلك لن مإديون؛

والشراء البيع لن لنفسه، القضاء مإجلس في ويشتري يبيع أن له يكن لم وإنما
لنفسه واشترى باع ولو المجلس، حشمة فتذهب عادة المماكسة فيهما يجري

وسلم عليه الله صلى الله رسول باشر فقد عندنا، جاز القضاء مإجلس غير في
تقلد بعد والشراء البيع إلى حاجته أن فيه والمعنى بعده، الخلفاء وكذلك ذلك،

لحاجته والشراء البيع مإلك القضاء وقبل القضاء تقلد قبل إليه كحاجته القضاء،
ًا، ولحاجته يملك، القضاء فبعد المؤنة يكفى كان قال: إن مإن المشايخ ومإن أيض
يكره القضاء، لحشمة يحابيه أنه يعلم مإمن ويشتري يبيع أو المال، بيت جهة مإن
ويبيع المال بيت جهة مإن المؤنة يكفى يكن لم وإن بنفسه، ويشتري يبيع أن له

ذلك.  له يكره فل القضاء، لحشمة يحابه ل أنه يعلم مإمن ويشتري

دام مإا ويبيع يشتري أن له ينبغي «المنتقى» فقال: ول في المسألة وأطلق
ًا، صديق مإن إل يستقرض أن له ينبغي ول به، يثق مإمن غيره ذلك وينبغي قاضي



ًا، تعين أنه يتهم ول إليه يخاصم ول يستقرض، أن قبل كان له، خليط أو له خصم
حقوق مإن الشياء هذه لن المريض؛ ويعود الجنازة وتشييع الستعارة، وكذلك

على المسلم حقوق مإن السلم: «ست عليه قال المسلم، على المسلم
ًا» ومإا يعوده وأن جنازته، يشيع «أن جملتها مإن وذكر المسلم»، كان مإريض

ذلك في مإكثه يطيل ل ولكن القضاء، بتقليده يسقط ل حق مإن النسان على
ًا يمكن ول ينتظرونه، مإجلسه حضروا الذين لن المجلس، الخصوم مإن أحد

يتهمه. الخر الخصم لن الخصومإات مإن بشيء المجلس ذلك في مإعه يتكلم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وهو اثنين بين الحاكم يحكم السلم: «ل عليه غضبان. قال وهو يقضي ول
ينتقم قالوا: لنه بعضهم المسألة تخريج في المشايخ عبارة واختلف غضبان»،

ينتقم غضب إذا النسان أن العادة هو هكذا، إليه تقدمإا إذا الخصمين أحد مإن
ًا ذلك فيكون إليه يتقدم مإمن وجه كان إذا فيما يفصل ل القائأل وهذا مإنه، ظلم

ًا، القضاء ًا، يكن لم إذا وبينما بين القائأل. لهذا يشهد الحديث وإطلق بين
وهذا الصواب، جهة عليه فتشتبه رأيه، يتفرق الغضب قالوا: بسبب وبعضهم

ًا، القضاء وجه كان إذا بينما يفصل القائأل ًا، القضاء وجه يكن لم إذا وبينما بين بين
ًا يكن لم إذا القضاء وجه لن يفرق مإرة فيه والجتهاد التأمإل، إلى فيه يحتاج بين

ًا، كان إذا مإا بخلفا الرأي، القائأل وهذا والجتهاد التأمإل إلى فيه يحتاج ل لنه بين
ًا. القضاء وجه يكن لم إذا مإا على مإحمول الحديث يقول: بأن بين

عنده، يذكر مإا يفهم ل نعاس دخله الذي لن نعاس؛ دخله إذا يقضي ل وكذلك
ّي يدري فل يقضي.  شيء بأ

كذلك والعطش الرأي، يقطع الجوع لن عطشان، أو جائأع وهو يقضي ول
ًا القضاء وجه يكن لم إذا قالوا: وهذا الصواب، جهة عليه فيشتبه كان إذا فأمإا بين

ًا القضاء وجه يقضي. بأن بأس فل بين
المجلس يريد الذي اليوم في يتطوع أن له ينبغي مإشايخنا: ل قال هذا وعن

الصواب، إدراك عن ويعجز رأيه، فيضعف مإفرط جوع يلحقه ربما لنه للقضاء،
النوم، ويحب القوم يمل هكذا كان إذا لنه الطعام كضبط وهو يقضي، ل وكذلك
به يكون ول الطعام، كضبط يكون ل الحوال اعتدال على يكون أن ينبغي ولكن
لنه الخبثين، أحد يدافع وهو يقضي ل وكذلك مإفرط، عطش أو مإفرط، جوع

ًا القضاء وجه كان إذا قالوا برأيه يتفرق يقضي. بأن بأس ل بين
ًا كان إذا للقاضي مإشايخنا: وينبغي قال أن قبل أهله في شهوته يقضي أن شاب

فيقدر بهن، قلبه يشغل ل النساء مإن الشبان حضرته إذا حتى للقضاء، يجلس
ولكن المجلس، طول في نفسه يتعب أن له ينبغي ول الصواب، إدراك على

والمفتي. الفقيه أطاق. وكذلك مإا أو النهار طرفي في يجلس
يضحك ول المجلس، مإهابة يذهب المزاح لن أحدهما، ول الخصوم يمازح ول
أحدهما إلى يومإىء ل وكذلك خصمه، على يجترئ بسببه لنه أحدهما وجه في
للخصوم يعجل ول أحدهما على ول عليهما، وجهه يعبس ول المعني، لهذا إنما

بهم.  يضر ذلك لن بحججهم، التيان



لن الخصوم، لتخويف يتكلف أن ومإعناه الخصم، يخوفا «الصل»: ول وفي
على يسير أو يمشي وهو يقضي ول بالحجة، الحق إظهار عن يمنعهم ذلك

في مإشايخنا قال وكذلك الحالة، هذه في الحجج تأمإله يمكنه مإا قل لنه الدابة،
فيه استقر فإذا مإوضع، في يجلس ولكن يمشي، وهو يفتي أن ينبغي المفتي: ل

واضحة، المسألة كانت إذا الطريق في يفتي بأن بأس قال: ل مإن ومإنهم أفتى،
ول فالول، الول إليه المجيء في مإنازلهم على «الصل»: ويقدم في قال

رحمه مإحمد اعتبر فقد الخصومإة، سماع في يعني غيره قبله جاء بأحد يبتدئ
السبق يعتبرون كانوا الخصافا قبل المشايخ مإن والمتقدمإون السبق، الله

ًا. أيض
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

مإدعى، كل القاضي يأمإر الرقاع: أن وصورة الرقاع، على اعتمد والخصافا
قرعته خرجت فمن بينهم، يقرع ثم يرفعه ثم خصمه، واسم اسمه يكتب حتى
ً أو جراب في الرقاع القاضي يكتب القرعة: أن خصومإته. وصورة يسمع أول
4ًأ69( قرعته خرجت فمن مإنها رقعة ويخرج يده، يدخل ثم كمه، في ) أول

هكذا الخصومإة، تلك ويفصل أخرى رقعة ويخرج يده يدخل ثم خصومإته، يسمع
ًا الخصوم كان إذا وهذا الكل، على يأتي حتى يفعل مإن القاضي يعرفا عدد

إذا فأمإا اليوم، هذا في خصومإتهم فصل على يقدر أنه والظن الحزر، طريق
القاضي يأخذ اليوم هذا في الكل فصل على يقدر (أنه) ل القاضي وعلم أكثروا

الجلوس القاضي طاقة * قدر ذلك نحو أو عشرين كل ويجعل الرقاع كاتبه أو
اسم فيها رقعة مإنها اختياره لكل ويكتب * اختيارة عليهم والصبر لهم،

الكل بين ويقرع بينا، مإا ونحو جراب في مإنها رقعة كل يجعل ثم أشهرهم،
ويعلم آخره، إلى الخذ يوم فلهم ذلك، بعد خرجت اختار رقعة فكل جملة،

كذا يوم نوبتها التي كذا اختيار في أسماءهم أن اختياره كل في التي الخصوم
مإرة مإرتين القراع إلى هذا في ويحتاج القاضي، باب على ترددهم يكثر ل حتى
على أحدهما فيكون اختياره، كل في التي الخصوم بين ومإرة الختيارات، بين

الفراد. طريق على والخرى الجمل، طريق
فيقرع الغرمإاء، أنصباء يعزل الغنيمة، باب في المإام فإن الشرع، في أصل وله

أحدهما ويكون أخرى، مإرة بينهم فيما ويقرع الرايات، بين فيما يقسم ثم بينهم
هاهنا. كذا الفراد، طريق على والخرى الجمل طريق على
الخصافا قاله مإا الله رحمه السرخسي الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال

كذا يوم نوبتهم الخصوم وأعلم القرعة، على اعتمد مإتى القاضي لن حسن،
فيصير المعاني، مإن لمعنى اليوم ذلك في الخصومإات تلك فصل يمكنه ل عسى

ًا القاضي واجب عنه والتحرز مإذمإوم، الوعد في والخلف وعده، في مإخلف
أقرع سبقه مإن القاضي على اشتبه وإن يفتى، وبه السبق على العتماد فيجب
بينهم. 

الشهود أرباب القاضي باب على اجتمع القاضي»: وإن «أدب في الخصافا قال
ذلك، فله الكل على الشهود أرباب يقدم أن القاضي ورأى والغرباء، واليمان

حق فيضيع الشهادة، أداء قبل ويذهبون يملون ربما مإكثهم طال لو لنه



ًا، ذلك فله الشهود أرباب على اليمان أرباب يقدم أن رأى وإن المدعي، أيض
فله الكل على الغرباء يقدم أن رأى وإن أسهل، باليمان الخصومإة فصل لن

فيترك يمل وتردده مإكثه كثر فمن وولده، أهله مإع يكون الغريب قلب لن ذلك،
بالغرباء يكن لم إذا هذا ولكن لحقه المضيع هو القاضي فيكون ويذهب، حقه

لن بينا مإا نحو على السبق يعتمد ولكن الغربة، لجل يقدمإهم ل فالقاضي كثرة،
يجوز. ل وإنه بالمقيمين، الضرار إلى يؤدي الصورة هذه في تقدمإهم

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
«نوادره»: في هشام ذكر فقد الله رحمه مإحمد عن مإنقول التفصيل وهذا

يرجع وقال: الذي بالمقيمين يضر لم مإا قال: نعم بالغرباء، الحكم ابتداء سألت
أن إل الغريب بمنزلة أهله عن يبيت والذي المقيم، بمنزلة أهله إلى ليله مإن

حالً. أشد المسافر يعني الغريب
وطني، إلى الرجوع على عازم غريب للقاضي: أنا الخصوم مإن واحد قال فإن

البينة، بدون قوله يقبل ل فالقاضي الغربة، لجل الخصوم سائأر على فقدمإني
ًا لنفسه ادعى لو بما فيعتبر التقدم، حق لنفسه ادعى لنه ل وهناك آخر، حق

لو حتى البينة هذه في العدالة يشترط هنا. ول فكذا البينة، بدون قوله يقبل
التزام، كبير هذا في ليس إذ مإنه، ذلك القاضي قبل مإستورين شاهدين أقام

مإع قال: يسأله مإن أصحابنا ومإن البينة، بدون الجملة في تقدمإه ولية وللقاضي
ًا وأن يخرجون، مإتى الرفقة سأل بذلك أخبر فإن السفر يريد مإن يخرج هل فلن

قال السفر على علمإة يصلح للسفر الستعداد لن لسفره، استعد وهل مإعكم
) . 46عدة} (التوبة:  له لعدوا الخروج أرادوا تعالى: {ولو الله

إذا المستأجر أمإر هذا وعلى القاضي، فيقدمإه ادعاه مإا يثبت قالوا: نعم فإن
ل فالقاضي السفر، بعذر الجارة نقض وأراد السفر، يريد أنه المستأجر زعم
أخبر وإذا والخروج؟ السفر يريد مإن مإع يسأله ولكن البينة، بدون قوله يقبل
ًا وأن يخرجون، مإتى رفقته سأل بذلك استعد وهل مإعكم، يخرج هل فلن

تقديم القاضي رأى وإن الفسخ، ويجب العقد، تحقق قالوا: نعم للخروج: فإن
إلى يؤدي وتأخيرهن الستر، على حالهن مإبنى لن ذلك، يعمل النسوان
الستر، ينافي والتشهير مإختلفون أناس القاضي باب على يجتمع لنه التشهير،

الجمعة أيام مإن واحد يوم في حدة على نوبة لهن يجعل أن القاضي رأى وإن
ًا حدة على نوبة لهن فيجعل فتنة، بالرجال اختلطهن في لن ذلك، فعمل نفي
النسوان بين كانت إذا فأمإا النسوان، بين الخصومإات كانت إذا وهذا للفتنة،

أعلم. والله بينا مإا نحو على والسبق القراع على ذلك في يعتمد والرجال
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
«نوادره»: في هشام ذكر فقد الله رحمه مإحمد عن مإنقول التفصيل وهذا

يرجع وقال: الذي بالمقيمين يضر لم مإا قال: نعم بالغرباء، الحكم ابتداء سألت
أن إل الغريب بمنزلة أهله عن يبيت والذي المقيم، بمنزلة أهله إلى ليله مإن

حالً.  أشد المسافر يعني الغريب

وطني، إلى الرجوع على عازم غريب للقاضي: أنا الخصوم مإن واحد قال فإن
البينة، بدون قوله يقبل ل فالقاضي الغربة، لجل الخصوم سائأر على فقدمإني



ًا لنفسه ادعى لو بما فيعتبر التقدم، حق لنفسه ادعى لنه ل وهناك آخر، حق
لو حتى البينة هذه في العدالة يشترط هنا. ول فكذا البينة، بدون قوله يقبل
التزام، كبير هذا في ليس إذ مإنه، ذلك القاضي قبل مإستورين شاهدين أقام

مإع قال: يسأله مإن أصحابنا ومإن البينة، بدون الجملة في تقدمإه ولية وللقاضي
ًا وأن يخرجون، مإتى الرفقة سأل بذلك أخبر فإن السفر يريد مإن يخرج هل فلن

قال السفر على علمإة يصلح للسفر الستعداد لن لسفره، استعد وهل مإعكم
) .46عدة} (التوبة:  له لعدوا الخروج أرادوا تعالى: {ولو الله
إذا المستأجر أمإر هذا وعلى القاضي، فيقدمإه ادعاه مإا يثبت قالوا: نعم فإن
ل فالقاضي السفر، بعذر الجارة نقض وأراد السفر، يريد أنه المستأجر زعم
أخبر وإذا والخروج؟ السفر يريد مإن مإع يسأله ولكن البينة، بدون قوله يقبل
ًا وأن يخرجون، مإتى رفقته سأل بذلك استعد وهل مإعكم، يخرج هل فلن

تقديم القاضي رأى وإن الفسخ، ويجب العقد، تحقق قالوا: نعم للخروج: فإن
إلى يؤدي وتأخيرهن الستر، على حالهن مإبنى لن ذلك، يعمل النسوان
الستر، ينافي والتشهير مإختلفون أناس القاضي باب على يجتمع لنه التشهير،

الجمعة أيام مإن واحد يوم في حدة على نوبة لهن يجعل أن القاضي رأى وإن
ًا حدة على نوبة لهن فيجعل فتنة، بالرجال اختلطهن في لن ذلك، فعمل نفي
النسوان بين كانت إذا فأمإا النسوان، بين الخصومإات كانت إذا وهذا للفتنة،

أعلم. والله بينا مإا نحو على والسبق القراع على ذلك في يعتمد والرجال
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

به يتصل ومإا ودعوته وهديته القاضي رزق التاسع: في الفصل
ًا القاضي يأخذ أن بأس ول في الخصافا ذكر هكذا المال، بيت مإال مإن رزق

على وقاسه المسلمين، عمال مإن عامإل فقال: لنه وعلل القاضي»، «أدب
الصدقات.  عامإل عماله

ًا يرى ل كان أنه مإحمد عن هشام ذكر قال: وقد ًا القاضي يأخذ بأن بأس مإن رزق
أن قل السلف مإن القضاة أن الله رحمه مإحمد تعليل ويروي المال، بيت مإال

يتعفف وأن زمإاننا، في القاضي يرزق بأن بأس فل المال، بيت مإن يرزقوا
يرتزق لم مإن مإنهم السلف مإن القضاة لن أفضل، فذاك يرتزق ولم ويتنزه

وقاسم. كمسروق
هذه في الجواب الله: حاصل رحمه السرخسي الئأمة شمس المإام الشيخ قال

فعل كما يرزق، ل أن فالولى ويسار، ثروة ذا كان إذا القاضي أن المسألة
أبو فعل كما يرزق أن فالولى حاجة، صاحب كان وإن عنه، الله رضي عثمان

وعجز المسلمين، لعمل نفسه فّرغ لنه وهذا عنهم، الله رضي وعلّي وعمر بكر
يقصر أن إمإا المسلمين مإال بيت مإال مإن كفايته يأخذ لم فمتى الكسب، عن
يخفى. ل مإما ذلك وفساد المسلمين، مإال في يطمع أو المسلمين، عمل في

قال: إن الله رحمه البزدوي علي السلم فخر الزاهد المإام الشيخ وكان
ًا كان إن القاضي ًا، كان وإن يرتزق ل حتى يترك ل فقير مإشايخنا فبعض غني

يكون وقد بعده، يكون لمن سنة، ذلك يصير ل حتى يرتزق أن الولى أن على
بيت مإال في القاضي كفاية يجعل وكما المإر، عليهم فيضيق فقير بعده مإن

لن المال، بيت مإال في وأعوانه أهله مإن يمونه ومإن عياله كفاية يجعل المال
Yالفصل. يوجب ل المعنى

البطالة؟ يوم في الرزق يأخذ هل القاضي أن الله رحمه مإحمد عن ينقل ولم



وأجر القاضي كاتب أجر يأخذ. فأمإا أنه والصحيح فيه، المتأخرون اختلف وقد
أن رأى وإن ذلك، فله العموم على ذلك يجعل أن القاضي رأى فإن قسامإه،

التي الصحيفة هذا وعلى به، بأس فل سعة وفيه المال، بيت مإال في ذلك يجعل
يطلب أن القاضي رأى إن وشهادتهم المدعى يدعي الذي الدعوى فيها يكتب
المال بيت في كان وإن إليه، تعود ذلك مإنفعة لن ذلك، فله المدعي مإن ذلك
به.  بأس فل المال بيت في ذلك يجعل أن ورأى سعة

ًا ثلثون له أجري قاض في الله رحمه يوسف أبو وقال القرطاس لثمن درهم
ًا يصرفا أن له والمصحف: أكره إليه. جعل مإا غير إلى ذلك مإن شيئ

خصومإة، له مإمن أنواع: هدية القاضي فنقول: هدايا هديته، في الكلم وأمإا
والكل الرشوة، شبه لنها يكن؛ لم أو قرابة بينهما كان سواء يقبلها أن له وليس
بينهما يكون أن نوعين: إمإا على وإنها له، خصومإة ل مإمن القضاء. وهدية بسبب
ينبغي ل يكن لم فإن يكن، لم أو الصداقة أو القرابة بسبب القضاء قبل مإهاداة

بسبب والكل الرشوة فيشبه القضاء، لجل أهداه إنما لنه يقبلها، أن له
كان مإا بمثل القضاء بعد أهداه فإن القضاء، قبل مإهاداة بينهما كان وإن القضاء،

المباسطة على ذلك ويحمل ) يقبلها،4ب69( بأن بأس فل القضاء قبل يهديه
ً السابقة أهداه كان وإن فيقبلها، والسداد الصلح على المسلمين لمإر حمل
لقضائأه. كانت الزيادة لن يأخذه، ل فإنه القضاء قبل يهديه مإا على بالزيادة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ّي علي السلم فخر الزاهد المإام الشيخ قال يكون أن الله: إل رحمه البزود
بقبولها. بأس فل الهدية في ازداد إذا مإاله ازداد مإا فبقدر ازداد، قد المهدي مإال
هكذا هديته، يقبل أن فللقاضي قرابة، بينهما وكان مإهاداة، بينهما يكن لم وإن
فرض.  وإنها الرحم، صلة هديته قبول في لن الله، رحمه القدوري ذكر

مإاذا أخذها، له يكن فلم الزيادة، أخذ أو أخذها له يكن فلم الهدية أخذ إذا ثم
وبعضهم المال، بيت في قالوا: وضعها بعضهم فيه المشايخ اختلف بها؟ يصنع

لم الكبير». وإن «السير في أشار وإليه عرفهم، إن أربابها على قالوا: يردها
ًا كان أنه إل عرفه أو مإهديها يعرفا بيت في يضعها الرد عليه تعذر حتى بعيد
أهدي إنما لنه المال، بيت في وضعها وإنما اللقطة، حكم حكمها ويكون المال،

وحشمته المسلمين عن نائأب العمل هذا في وهو وحشمته، لعمله إليه
مإال بيت في فيوضع للمسلمين، المعنى حيث مإن الهدايا فكانت بالمسلمين،
خاصة، له كانت وسلم عليه الله صلى الله رسول هدايا بخلفا وهذا المسلمين،

مإن يعصمك تعالى: {والله الله قال مإا على لنفسه، كانت وحشمته مإنعته لن
القضاء. هدايا بخلفا له لمنعة الهدية ) فكانت97الناس} (المائأدة: 

إذا الحرب أهل الكبير»: أمإير «السير في الله رحمه مإحمد ذكر مإا نظير وهو
وبين بينه تكون بل بها يختص ل الجيش فأمإير هدية، الجيش أهل أمإير إلى أهدى

ًا المبارزين مإن واحد إلى أهدي وإذا الجيش، لنه المبارز، ذلك بها يختص شيئ
مإعنى، للجيش الهدية فكانت بالجيش، ومإنعته لقوته الجيش أمإير إلى يهدى إنما
لو هذا وعلى به، فيختص خاصة له الهدية فكانت بذاته ومإنعته المبارز قوة فأمإا



ًا واعظ أو مإفتى إلى الرجل أهدى إنما لنه به، ويختص يقبل أن له كان شيئ
القضاء.  هدية بخلفا لعلمه إليه يهدي

بأس «الصل» : ول في الله رحمه مإحمد القاضي. قال دعوة في الكلم فأمإا
بمعنى لنه الخاصة، الدعوة يجيب ول العامإة، الدعوة يجيب أن للقاضي
على له الدعوة باتخاذ القاضي إلى يميلون الناس أن قال: ظاهر الرشوة،

ًا الخصوص الدعوة بين الفاصل الحد في وتكلموا إليهم، القاضي مإيل في طمع
العشرة إلى نفر ستة أو نفر خمسة كان قالوا: إن بعضهم والعامإة، الخاصة

القاضي عن وحكي عامإة، دعوة فهذه العشرة جاوز وإن خاصة، دعوة فهذه
أو عرس دعوة العامإة قال: الدعوة أنه الله رحمه النسفي علي أبي المإام
خاصة. دعوى ذلك سوى ومإا ختان

شمس الجل المإام الشيخ عن وحكي «شرحه»، في القدوري ذكر وهكذا
أن علم لو بحال كان إن الدعوة صاحب الله: أن رحمه السرخسي الئأمة

الداعي كان وإن يجيبها، ل خاصة دعوة فهذه الدعوة، يتخذ ل يحضر ل القاضي
ولم فيجيبها، عامإة دعوة فهذه الدعوة، يتخذ يحضر ل القاضي أن علم لو بحال

إذا بينما يفصل لم وكذا الجنبي، وبين القريب بين الخاصة الدعوة بين يفصل
الدعوة يتخذ وكان القضاء قبل مإباسطة الدعوة صاحب وبين القاضي بين كان

المحرم. في الخاصة الدعوة يجيب القاضي أن القدوري وذكر يكن، لم أو لجله
القاضي». أدب «شرح في الله رحمه الحلواني الئأمة شمس ذكر وهكذا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يجيب ل يوسف وأبي حنيفة أبي قول على أن «مإختصره»، في الطحاوي وذكر

شيخ وذكر يجيب، الله رحمه مإحمد قول وعلى القريب، مإن الخاصة الدعوة
مإمن كان إن الدعوة صاحب أن الله رحمهما السلم وشيخ السرخسي، الئأمة

فيه والجنبي القريب دعوته، يجيب ل القضاء تقلده قبل للقاضي الدعوة يتخذ ل
يتخذ مإمن كان وإن خاصة، القضاء لجل ذلك فعل أنما الظاهر لن سواء،

والجنبي القريب دعوته، يجيب فالقاضي القضاء، تقلده قبل للقاضي الدعوى
ًا.  القضاء بسبب ذلك يكون ل لنه السواء، على ذلك في ظاهر

وبعد مإرة، شهر في القضاء قبل الدعوة يتخذ كان إذا الدعوة وقيل: صاحب
مإرة، شهر كل في إل دعوته يجيب ل فالقاضي مإرة، أسبوع كل في القضاء

القضاء، قبل مإا على القضاء بعد المباحات في زاد الدعوة صاحب كان إذا وكذا
مإا فبقدر ازداد قد الدعوة صاحب مإال يكون أن إل له، الدعوة يجيب فالقاضي

يجيبه. فالقاضي المباحات، في ازداد مإاله مإن زاد
الدعوة لصاحب كان إذا فأمإا خصومإة، الدعوة لصاحب يكن لم إذا كله وهذا

لنه القضاء، قبل مإباسطة أو قرابة بينهما كان وإن دعوته، يجيب ل خصومإة
ً يصير مإعنى. لقضائأه آكل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الرشوة فصل الفصل بهذا يتصل ومإما

ً الرجل إلى الرجل يهدي أن مإنها نوع أنواع الرشوة بأن واعلم التودد لبقاء مإال
ّبب، السلم: عليه قال إليه، والمهدى المهدي جانب مإن حلل النوع وهذا والتح



تحابوا». «تهادوا
إليه فيهدي خوفه قد الرجل ذلك لن مإالً، رجل إلى الرجل يهدي مإنها: أن ونوع
ً ً السلطان إلى يهدي أو نفسه، مإن الخوفا ليدفع مإال عن ظلمه ليدفع مإال

الوعيد تحت يدخل أخذ وإذا الخذ، للخذ يحل ل نوع وهذا مإاله، أو نفسه
عن والكف والظلم، التخويف عن للكف المال يأخذ لنه الباب، هذا في المذكور
الواجب. بمقابلة المال أخذ يحل ول السلم، بحكم واجب والظلم التخويف

مإاله يجعل لنه يحّل، أنه على المشايخ عامإة العطاء؟ للمعطي يحل وهل
للشرع، ومإوافق جائأز ذلك وكل للباقي، وقاية مإاله بعض يجعل أو لنفسه، وقاية
ونجى بالحبشة، دينارين رشى أنه عنه الله رضي مإسعود ابن عن صح وقد

مإن لنا أنفع أمإية بني زمإن في نجد قال: لم أنه عنه الله رضي جابر وعن نفسه،
الرشا. 

في الرجل كان إذا هذا الله: فعلى رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي قال
ًا الظالم إلى يهدي الرجل وكان ظالم، فيها قرية مإن أو الفواكه، مإن شيئ

العطاء حل علق والخصافا به، بأس ل نفسه عن ظلمه ليدفع المطعومإات
ًا، يكون ل أن فقال: رجونا بالرجاء، والعطاء حرام، القبض أن ذلك ووجه إثم

هذا في المعطي قصد أن إل حرام، الحرام مإن والتمكين القبض، مإن تمكين
ًا، يكون ل الوجه هذا فمن الحرام، مإن التمكين ل نفسه عن الظلم دفع حرامإ

ًا، يكون الوجه ذلك ومإن لهذا. بالرجاء فعلقه حرامإ
ً رجل إلى الرجل يهدي مإنها: أن ونوع وبين بينه فيما أمإره ليسوي مإال

وجهين: على وإنه حاجته، في ويعفه السلطان،
ًا، حاجته تكون الول: أن ول الهداء، للمعطي يحل ل الوجه هذا وفي حرامإ

إليه والمهدى الحرام، إلى به ليتوّصل يعطي المهدي لن الخذ، إليه للمهدى
الحرام. على ليعينه يأخذ

ًا، حاجته تكون الثاني: أن ًا: وجهين على وإنه مإباح أيض
ل الوجه هذا وفي السلطان، عند ليعينه إليه يهدي إنما أنه يشترط الول: أن

مإما فهذا المال، بدون واجب المسلمين بمعونة القيام لن الخذ، للخذ يحل
يحل. فل عليه، واجب هو مإا لقامإة أخذ

تمكين هذا لن يحل؛ قال: ل مإن مإنهم فيه، تكلموا العطاء؟ للمعطي يحّل وهل
عن الظلم دفع غرضه لن قال: يحل؛ مإن ومإنهم حرام، هو الذي القبض مإن

ًا العطاء حل يكون أن يجب الخصافا قول قياس وعلى نفسه، بالرجاء، مإعلق
ّينا مإا على يستأجره أن الكل عند العطاء حل وفي الخذ، حل في والحيلة ب

ًا، الحادثة صاحب فتصح إليه الدفع يريد الذي بالمال بعمله ليقوم الليل إلى يومإ
هذا في استعمله شاء إن بالخيار المستأجر ثم الجر، الجير ويستحق الجارة
كان إذا يصلح إنما الحيلة قالوا: وهذه آخر، عمل في استعمله شاء وإن العمل،
ً عليه أستأجره الذي العمل عليه. الستئجار يصلح عمل
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ًا، ذلك يشترط ) لم4أ70( الثاني: إذا الوجه إليه يهدي إنما أنه يعلم ولم صريح
يكره ل أنه على عامإتهم المشايخ اختلف الوجه هذا وفي السلطان، عند ليعينه



الله شاء إن هذا بعد بيانهما يأتي مإا على والمإام المؤذن مإسألة قياس على
عنه. الله رضي مإسعود ابن عن نقل وهذا قالوا: يكره، وبعضهم تعالى،

سلطان، ذي عند أمإره سوى لنه مإالً، رجل إلى الرجل يهدي آخر: أن ونوع
عند أمإره سوى لنه إليه، أهدى إنما أنه الهداء عند يصرح ول حاجته، في فأعانه

الظلم، مإن بالنجاة عليه أنعم لنه العطاء؛ للمعطي يحل نوع وهذا السلطان
فليشكرها». نعمة عليه أزلت السلم: «مإن عليه قال وقد
ول الواجب أقام لنه يحل، قال: ل مإن مإنهم فيه تكلموا الخذ؟ للخذ يحل هل

الواجب. إقامإة على المال أخذ يجوز
ًا، أعان أنه جعفر الله عبد عن جاء وقد إليه وأهدى الظلم مإن وخلصه مإظلومإ

ًا، مإنه يأكل ل الله: إنما عبد فقال درهم، ألف أربعين تبلغ هدية مإن ومإنهم دانق
كتاب في الله رحمه مإحمد ذكر بما وقاسوه وصلة، بّر هذا لن قال: يحل؛

ًا القوم لهم جمع إذا المؤذن أو المإام أن الّصلة أن غير مإن وأعطوه شيئ
ًا، ذلك سمى فقد هذا، أحسن فما عليهم، يشترط إنما أنهم يعلم كان وإن حسن
ًا، سماه ذلك مإع والذان المإامإة بسبب أعطوه والّصلة البر بمنزلة وجعل حسن

هاهنا.  كذا شرط بغير العطاء كان لما

أستاذه عن يحكي الله رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ وكان
الذي العمل إلى هذا في ينظر الله: أنه رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي
ًا كان فإن أقامإه، ً بعثه بأن الجر يستحق ذلك على أستأجره لو شيئ إلى رسول
لم إذا هذا فل ل ومإا الخذ، له يحل المرسل أعطاه الرسالة بلغه فلما ظالم،

قبل تهادي بينهما كان إذا فأمإا السباب، مإن بسبب ذلك قبل تهاد بينهما يكن
المهدى إن ثم ذلك، قبل يهدي كان كما إليه فأهدى قرابة، أو صداقة بسبب ذلك
ومإقابلة بالحسان، الحسان مإجازاة لنه حسن؛ أمإر فهذا أمإره، لصلح قام إليه

بالكرم. الكرم
ً أو له القضاء ليقلد سلطان إلى الرجل يهدي ذلك: أن مإن ونوع وهذا آخر، عمل
ليأخذ يعطي إنما المعطي لن العطاء، للمعطي ول الخذ، للخذ يحل ل نوع

أخذ ومإن الظلم، على ليسلطه يأخذ إنما والخذ عليهم، ويظلم الناس، أمإوال
ًا؟ يصير هل بالرشوة، القضاء ًا، يصير ل أنه فالصحيح قاضي ل قضى ولو قاضي

قضاؤه. ينفد
للخذ يحل ل نوع وهذا له، ليقضى قاض إلى الرجل يهدي ذلك: أن مإن ونوع
بالجور، كان إن القضاء لن الخذ، للخذ يحل ل أمإا العطاء، للمهدي ول الخذ

بحق، القضاء كان وإن الحرام، لمباشرة المال أخذ فإنما حرام، بالجور فالقضاء
يجوز ل وأمإا يجوز، ل العبادات على المال وأخذ عبادة، بالحق القضاء فلن

وإن الحرام، لجل المال يعطى فإنما بالجور، له القضاء كان إن لنه العطاء؛
ًا فيكون له، المحصول لمقصود المال إعطاء فلن بالحق؛ القضاء كان سفه

حرام. والسفه
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا به المدعى فيصير له، يقضي أن العطاء هذا مإن المقصود هذا: أن بيان حق

ًا ًا به المدعى يصير وإنما له، ومإلك ًا حق وقضاء القضاء، نفاذ تقدير على ومإلك
تعالى.  الله شاء إن هذا بعد نبين لما باطل ارتشى فيما القاضي



الرشوة، القاضي قبل القاضي»: فإذا «أدب في الله رحمه الخصافا قال
نافذة، يرتش لم فيما وقضاياه باطل، ارتشى فيما فقضاؤه للراشي، وقضى

السلم فخر المإام الشيخ وذكر الله، رحمه السرخسّي الئأمة شمس أخذ وبه
ّي علي يرتش. لم وفيما ارتشى فيما باطلة قضاياه أن الله رحمه البزود

ًا؛ يصير الرشوة بأكل القاضي بأن واعلم يوجب وإنه السحت، آكل لنه فاسق
مإشايخ بعض وعند العراق، مإشايخ بعض عند ينعزل بالفسق والقاضي الفسق،
في هذا ذكرنا وقد العزل، يستحق ولكن ينعزل ل أنه مإشايخنا وعامإة العراق

الكتاب. صدر
ً قضاياه تنفذ ل أنه شك ل انعزل إذا مإشايخنا بعض قول على ثم فيما ل أصل

ينعزل لم العراق: إذا مإشايخ وبعض مإشايخنا، وعند يرتشي، ل فيما ول ارتشى
بينا، مإا نحو على اختلفوا ارتشى وفيما خلفا، بل يرتش لم فيما قضاياه تنفذ

ينفذ قال: ل مإن قول وجه بعد، قضائأه على لنه ينفذ؛ قال: إنه مإن قول فوجه
فقضاء عنه، يعتاض ل بقضاء أمإره الشرع لن الشرع؛ أمإر بخلفا قضى أنه

الرشوة، رد قالوا: لو حتى باطلً، فيكون الشرع أمإر بخلفا يكون عنه يعتاض
أو القاضي ولد ارتشى وإن قضائأه، عن اعتاض مإا لنه حكمه، ينفذ حكم ثم

ارتشى لو ومإا فهذا ورضاه، القاضي بأمإر ذلك كان فإن أشبههما، مإن أو كاتبه
مإا لنه قضاياه، نفد ورضاه القاضي أمإر بغير كان وإن سواء، بنفسه القاضي
أعلم. والله الشرع أمإر بخلفا قضاؤه يكن فلم قضائأه، عن أعتاض

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا يكون مإا بيان العاشر: في الفصل ًاومإا يكون ل ومإا حكم الحكم به يبطل حكم

ًا وقوعه بعد  يبطل ل ومإا صحيح

بينكما، أحكم للخصمين يقول أن الحكم أراد إذا للقاضي مإشايخنا: ينبغي قال
ً التقليد في كان إذا حتى الحتياط، وجه على وهذا ًا يصير خلل بتحكيمهما، حكم
ًا هذا يكون هل كذا هذا على لهذا أن عندي القاضي: ثبت قال وإذا مإن حكم

حكم، بأنه يفتي الله رحمه العامإري عاصم أبو المإام القاضي كان القاضي؟
وكان الله، رحمهما الشهيد الصدر واختيار الحلواني، الئأمة شمس اختيار وهو

وأن بد يقول: ل الله رحمه الوزجندي مإحمود السلم شمس المإام القاضي
وهكذا القضاء، عليك يقول: أنفذت أو يقول: حكمت، أو القاضي: قضيت، يقول
ًا رجل ادعى به: إذا والمذكور «واقعاته»، في الناطفي ذكر رجل، يدي في دار

ًا لك أرى عليه: ل للمدعى القاضي فقال ًا، يكون ل فهذا الدار، هذه في حق حكم
يقول: وكان الله، رحمه المرغيناني الدين ظهير المإام الشيخ يفتي كان وهكذا

القاضي، مإن الحكم المدعي وطلب عين، دعوى في الشهود عدالة ظهرت إذا
ًا، يكون ل فهذا ده، مإدعى ودباين مإحدود عليه: أين للمدعى القاضي فقال حكم

راوا. مإدعى مإرأين مإحدود مإرأين كردم يقول: حكم أن وينبغي
يكفي، عندي ثبت قوله وأن بشرط، ليس وقضيت قوله: حكمت أن والصحيح

كله فهذا قال: علمت، أو عندي، قال: صح أو عندي، قال: ظهر إذا وكذلك
حكم.

لي قال: بدا أو قضائأي، عن حادثة: رجعت في قضى بعدمإا القاضي قال وإذا
يعتبر ل حكمه يبطل أن وأراد الشهود، مإن تلبيس على قال: وقفت أو ذلك، غير
وشهادة صحيحة، دعوى بعد كان إذا حاله، على مإاض والقضاء مإنه، الكلم هذا

ظاهرة. الشهود وعدالة مإستقيمة،



ببينة بها القاضي وقضى نفسه، حرية الله: ادعى النسفي» رحمه «فتاوى في
رواية فل بالحرية؟ القضاء يبطل هل عبد، أنا العبد: كذبت قال ثم العبد، أقامإها
القضاء. يبطل ل أن قالوا: وينبغي الكتب، مإن شيء في المسألة لهذه
للمدعي بالمال القاضي وقضى مإالً، رجل على رجل ادعى لو مإا بخلفا وهذا
ًا المدعي: كنت قال ثم ببينة، القضاء.  يبطل حيث ادعيت، فيما كاذب

الله حق إبطال على يقدر ل والعبد تعالى الله حق الحرية في والفرق: أن
وإذا حقه، إبطال على يقدر والعبد العبد، مإن المال لن المال، كذلك ول تعالى،

إذا مإا بخلفا القضاء يملك ل بملكي ليس به القضاء: المقضي بعد المدعي قال
مإن وليس الحال، يتناول مإلكي قوله: ليس لن وهذا بملكي، يكن قال: لم
مإلكي. يكن قوله: لم بخلفا الصل، مإن إنتفاؤه للحال الملك نفي ضرورة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا وأمإر لي، حرام فهو به قضي قال: مإا إذا له المقضي له ذلك يشتري أن إنسان

له حق ل أن على دليل بالشراء المإر لن الحكم؛ يبطل فهذا عليه، المقضي مإن
بذلك. غيره يأمإر ول نفسه مإلك يشتري ل والنسان المشترى في

وتكذيبه القضاء، يمنع القضاء قبل إياهم وتفسيقه الشهود له المشهود تكذيب
الصل» في «إشارات عليه مإا على القضاء يبطل القضاء بعد إياهم وتفسيقه

يقول: الله رحمه النسفي علي أبو المإام ) القاضي4ب70وكان. ( «الجامإع»،
ًا، يكون ربما الفاسق فقال: لن وعلل القضاء يبطل ل ًا يصلح ولهذا صادق شاهد

ًا كان أنه اعتبار فعلى عندنا، كان أنه اعتبار وعلى القضاء، إبطال يجوز ل صادق
ًا القضاء يجوز ل كما بالشك القضاء إبطال يجوز ول القضاء، إبطال يجوز كاذب

«لشارات مإخالف المإام القاضي قاله مإا أن مإشايخنا بعض فظن بالشك،
عن ينشأ «الجامإع» تفسيق في ذكر مإما المراد لن كذلك؛ الجامإع» وليس

والمراد القضاء، جواز يمنع كما القضاء بطلن يوجب وإنه له، المشهود تكذيب
ل خمر، شاربوا هم زناة، قال: هم بأن التفسيق بفسق المإام القاضي قاله مإما

القضاء. يمنع التفسيق ونفس التكذيب، عن ينشأ بفسق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 القضاء يبطل ل مإا

ببينة للمدعي بالدار القاضي قضى «الجامإع»: وإذا في الله رحمه مإحمد قال
فلن وصدقه فيها، له حق ل فلن دار الدار أن بالدار له المقضي فأقر أقامإها،

أنها أقررت حين شاهديك، أكذبت له: قد للمقضي عليه المقضي فقال ذلك في
أو علّي الدار فرد قضائأه، في القاضي بخطأ وأقررت فيها، لك حق ل لفلن
المقضي على ول الدار، على ل عليه للمقضي سبيل ول مإاض، فالقضاء قيمتها

المقضي قول لن نقضه، في الشك وقع الظاهر حيث مإن نفذ القضاء لن له،
ًا يكون أن يحتمل مإحتمل لفلن له: هي على سابق بسبب عنها لحقه نفي
ًا يكون أن ويحتمل القضاء، نقله أوجب القضاء بعد حادث بسبب عنها لحقه نفي

بالشك. ينقض فل القضاء، نقض في الشك وقع فلن، إلى
مإجلس عن غابا بعدمإا به أقّر إذا فيما يتأتى كان إن الحتمال قيل: هذا فإن

واحد.  فيهما والجواب الغيبة قبل يتأتى ل القضاء،



ًا الغيبة قبل يتأتى بل قلنا: ل الصل، مإن لي كانت المدعي: الدار يقول بأن أيض
بقيت حتى أيام ثلثة بالخيار أني على له المقر مإن القضاء قبل بعتها كنت وقد

الدار على استولى عليه المقضي إن ثم الخيار، مإدة في مإلكي على الدار
فصل، بل عقيبه الخيار مإدة انقضت لي بالدار القاضي قضى لما ثم وغصبها،
الوجه، هذا على والشهادة الولى الدعوة وبين القرار هذا بين الجمع فأمإكن

ً كان وإذا الوجه، هذا على يقل لم ولو بالشك، القضاء نقض يجوز ل مإحتمل
لفلن، بالقرار بدأ قط لي يكن ولم لفلن القرار له: هذا القضاء بعد قال ولكن

قال: هذه بأن لفلن، بالقرار ثم نفسه، عن بالنفي بدأ أو نفسه عن بالنفي ثم
يرد ذلك جميع في له المقر صدقه فإن لفلن، هي وإنما قط لي تكن لم الدار
ًا، الوجهين في عليه المقضي على الدار ببطلن وأقر شهوده أكذب لنه جميع

ول والشهادة، الولى الدعوى وبين القرار هذا بين الجمع يمكن لم إذا القضاء
له يكن لم أنه أدعى لنه إقراره؛ يبطل مإا أدعى لنه له، للمقر المقر على بقي
في له المقر صدقه وقد لغيره، بالملك إقراره يصح ل العتبار هذا وعلى قط،
إقراره.  فبطل ذلك

الدار له المقر قال بأن النفي في وكذبه القرار، في له المقر صدقه إذا وأمإا
الدار «الكتاب» أن في ذكر مإنه، وقبضتها القضاء بعد لي وهبها للمقر كانت
لنه بالنفي؛ ثم بالقرار، بدأ إذا فيما ظاهر الجواب وهذا له، المقر إلى تدفع

ًا، صحته بعد القرار بطلن يدعي فلم إقراره، بطلن في كذبه له والمقر ظاهر
زعمه في لن عليه؛ للمقضي الوجه هذا في الدار قيمة ويضمن إقراره، يبطل

قيمتها فيضمن الول، إقراره بسبب تسليمها عن عجز وقد الدار، صاحب أنه
ل أن ينبغي الوجه هذا وفي بالنفي، بدأ إذا فيما الدار. يشكل انهدمإت لو كما

لنهم به؛ شهدوا فيما شهوده أكذب فقد بالنفي، بدأ لما لنه إقراره، يصح
ببطلن وأقر الصل، مإن له ليست أنها أقر وقد له، الصل مإن الدار أن شهدوا

حصل لفلن ذلك: ولكنها بعد قال فإذا عليه، للمقضي مإلك الدار وأن القضاء،
ًا واجب إقراره تصحيح والجواب: أن إقراره يصح ل أن فينبغي الغير، بملك مإقر

والتأخير والتقديم النفي، على إقراره بتقديم إقراره تصحيح وأمإكن أمإكن، مإا
ًا، إقراره فقدمإنا الكلم، في شائأع قوله: ولكنها يكون أن يجب ولكن تصحيح
ً لفلن ًا ويؤخره القرار يقدم إنما لنه بالنفي؛ مإوصول الكلم كان إذا تصحيح
ً بعضه بالبعض. مإوصول
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

لي قال: وهبها إذا له المقر «الكتاب» أن في الله رحمه مإحمد ذكر قالوا: مإا
مإجلس عن غابا إذا هذا يصح إنما بالهبة، لي فهي مإنه وقبضتها القضاء، بعد

قال إذا فأمإا الهبة، مإن ادعى فيما له المقر تصديق للقاضي أمإكن حتى القضاء
هبة، بينهما يجر لم أنه علم لنه كذبه؛ القاضي علم فقد القضاء، مإجلس في هذا
ًا يكون ومإا في المقر إقرار يصح ل أن فينبغي بمنزلة، والعدم وجوده كان كذب
الوجه. هذا

ًا: قول قالوا للمقضي الدار بقيمة يقضي القاضي «الكتاب» أن في مإحمد أيض
إنما العقار لن الول؛ يوسف أبي قول وهو مإحمد، قول له المقضي على عليه

الله.  رحمهما الول يوسف وأبي مإحمد عند بالغصب يضمن



الخر يوسف وأبي حنيفة أبي عند العقار لن الكل؛ قول قال: هذا مإن ومإنهم
بالشهادة يضمن أنه ترى أل بالغصب، يضمن ل كان إن الملك بإتلفا يضمن
على الملك أتلف له والمقضي الملك، لتلفا يضمن وإنما الرجوع؟ عند بالملك

هاهنا. عليه المقضي
قال: لو ومإا فهذا لفلن، هي إنما لي ليست الدار له: هذه المقضي قال ولو
بالدار القاضي قضاء يبطل ل حتى سواء، فيها لي حق ل لفلن الدار هذه

نفاه إنما أنه فيحمل للحال، للملك نفي لي قوله: ليست لن له، للمقضي
يكن لم لنه للحال؛ نفاه أنه ويحتمل القضاء، بعد له المقر مإن مإلكه لنه للحال؛

بالشك. القضاء ينقض ول الصل، مإن له
ًا: رجل وفي مإات لبيه، كانت أنها وادعى رجل جاء دار يديه في «الجامإع» أيض

ًا وتركها رجل جاء ثم بالدار، له القاضي وقضى بينة، ذلك على وأقام له، مإيراث
وصدقه حياته حال في له، المقضي أب مإن اشتراها داره أنها وادعى آخر

لن القضاء، ويبطل عليه المقضي على ترد الدار فإن بذلك، له المقضي
ًا أبيه مإن وراثه لن التوفيق؛ يمكن ل وجه على شهوده أكذب له المقضي دار

رد وجب القضاء بطل وإذا القضاء، فيبطل تصور ل حياة حال في الب باعها
عليه المقضي على البينة الشراء: أقم لمدعي ويقال عليه، المقضي على الدار
الوجه هذا على البينة أقام فإن مإنه، اشتريتها وأنك له، المقضي لب كانت أنها

أعلم. والله فل، ل ومإا له، بالدار قضى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ومإا الخصم على والهجوم الباب وتسمير العدوى عشر: في الحادي الفصل
بذلك يتصل

ًا، رجل على وادعى القاضي إلى رجل تقدم وإذا مإحق أنه يعرفا ل والقاضي حق
يحضر أن القاضي مإن طلب أنه به يريد خصمه، على العداء وأراد مإبطل أو

وجهين: على فهذا خصمه،
ًا:  وجهين على وإنه المصر، في عليه المدعى يكون الول: أن أيض

ً عليه المدعى يكون الول: أن ًا، رجل وفي الرجال، تخالط برزة امإرأة أو صحيح
عن ينقطع لنه عليه؛ المدعى به يتضرر لنه يعديه؛ ل أن الوجه: القياس هذا

ًا تصلح ل الدعوى ومإجرد أشغاله، ًا للستحقاق، سبب ًا فيه كان إذا خصوص إضرار
ذلك: جملة مإن الباب هذا في المشهورة بالثار يعديه الستحسان وفي بالغير،

عثمان جهل» وعن أبا عدا وسلم عليه الله صلى الله رسول روي: «أن مإا
يومإنا إلى بهذا التوارث وجرى عدوا، أنهم عنهم الله رضي مإسعود وابن وعلي

الخصومإة وفصل الخصومإة، فصل في مإأمإور القاضي ولن مإنكر، نكير غير مإن
وذلك واليمين، بالقرار وإمإا الحاضر، الخصم على إل تسمع ل والبينة بالبينة، إمإا
والمدعي بنفسه، يحضر ل عليه والمدعى عليه، المدعى حضرة بدون يتحقق ل
لحضاره. القاضي فيقبض يقابله، لنه إحضاره؛ مإن يتمكن ل

نوعين: على العداء، ثم
الله ورسول يحضره، مإن يبعث والثاني: أن بنفسه، القاضي يذهب أحدهما: أن

لن إمإا بنفسه، يذهب ل القاضي زمإاننا في أن إل النوعين، كل فعل السلم عليه
ل آ) بنفسه72( خصومإة كل في ذهب فلو القاضي، باب على تكثر الخصومإات



كل مإع ذهب فلو بأعوانه، القاضي حشمة لن أو الخصومإات، لفصل يتفرغ
ًا، كان العوان بالذهاب المقصود يحصل فل به، يستخف بنفسه ذهب ولو حرج
بنفسه، كانت وقوته وسلم عليه الله صلى الله رسول حشمة وأمإا بنفسه،

بنفسه. بذهابه المقصود يحصل فكان
ويكون المصر، في عليه المدعى كان إذا مإا وهو الوجه، هذا الثاني: مإن الوجه

ًا، يعديهما، ل فالقاضي الخروج، لها تعتد لم التي وهي مإخدرة، امإرأة أو مإريض
حرج} (النور: المريض على تعالى: {ول الله قال مإعذور، فلنه المريض أمإا
عن يمنعها الحياء لن إحضارها؛ في فائأدة ل فلنه المخدرة، المرأة ) وأمإا61

ًا ذلك يصير وربما الخصم، جواب وعن التكلم، إذا مإا بخلفا حقها، لفوات سبب
فكان الحجة، إقامإة ومإن الجواب، مإن تتمكن لنها الرجال، تخالط برزة كانت

فائأدة.  إحضارها في

بعضهم: أن قال القاضي، به يعيد ل الذي المرض مإقدار في المشايخ وتكلم
أو حمل ولو قدمإيه، على والمشي بنفسه الحضور مإن يمكنه ل بحال يكون
يمكنه ل بحال يكون بعضهم: أن وقال مإرضه، يزداد الناس أيدي على ركب

أن غير مإن الناس وحمل بالركوب الحضور يمكنه كان وإن بنفسه، الحضور
الحضور مإن فكذا الجماعة، عن التخلف حل القدر بهذا لن مإرضه، يزداد

المريض يعني يحضرهما لم إذا ثم وأوفق، أوضح القول وهذا الحكم، مإجلس
وجهين: على فالمسألة القاضي؟ يصنع مإا والمخدرة
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ًا القاضي كان إن وبين بينهما ليقضي إليهما خليفته يبعث بالستخلفا، مإأذون

بمقام قائأم الخليفة لكون القاضي مإجلس الخليفة مإجلس لن خصومإهما،
ًا القاضي يكن لم وإن القاضي، ًا إليه القاضي يبعث بالستخلفا مإأذون مإن أمإين

ًا، أمإنائأه ل لنه يجري، بما القاضي يخبرا حتى عدلين شاهدين مإعه ويبعث فقيه
مإعه يبعث وإنما واحد، ولنه نفسه، فعل على شهد لنه ذلك؛ المإين بقول يثبت

بعث مإن المقصود لن َوالمريض، المرأة يعرفان مإمن عدلين شاهدين
عليهما، والمدعى والمرأة، المريض بين جرى بما القاضي يخبرا أن الشاهدين

المإين بعث إذا للقاضي يعرفانهما. وينبغي كانا إذا يحصل إنما المقصود وهذا
مإا على حلفه عليه المدعى أنكر إذا حتى وكيفيته، الستحلفا صورة له يبين أن
له قال: يبين فلهذا الستحلفا، كيفية في يختلفون فالناس القاضي، رأي هو

ذلك. 

بذلك أقر فإن عليه، ادعى بما يخبره فالمإين عليه، المدعى إلى ذهبوا إذا ثم
وكيله، بحضرة القاضي فيقضي وكيله، بحضرة به أقر بما الشاهدين عليه أشهد
عليه المدعى يأمإر قال: نعم، فإن بينة؟ للمدعي: ألك يقول فالمإين أنكر وإن
ً يوكل أن بحضرة البينة عليه فتقام القضاء، مإجلس في خصمه مإع ليحضر وكيل

أخبر حلف وإن عليه، المدعى يحلف فالمإين بينة، لي قال: ليس وإن وكيله،
وإن بينة، يجد أن إلى الدعوى مإن المدعي يمنع حتى بذلك القاضي الشاهدان

ً يوكل أن المإين أمإره مإرات ثلث اليمين عن نكل خصمه مإع يحضر وكيل
بالنكول. عليه القاضي ويقضي بنكوله، الشاهدين عليه ويشهد الحكم مإجلس



ل أنه إلى إشارة وهذا القاضي»، «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر هكذا
كما الخصافا، مإذهب وهو النكول، فور على يكون أن بالنكول للقضاء يشترط

أن للقاضي يمكن ول فورهما، على يكون أن والقرار بالبينة للقضاء يشترط ل
ًا يكون قد النكول لن وهذا المإين، عند كان بنكول يقضي اليمين عن تورع

ًا يكون وقد يقضي، القاضي التقدير هذا وعلى الكاذبة، اليمين عن ترفع
الصادقة.

الكاذبة اليمين عن التورع يعين وإنما يقضي ل القاضي التقدير هذا قالوا: وعلى
عن التورع يعين حتى فوره على القضاء يكون أن فيجب القاضي، بقضاء
ينقل ثم بنكوله، عليه يقضي القائأل: المإين هذا قول فعلى الكاذبة، اليمين

المإين قضاء القاضي فيمضي القاضي، مإجلس إلى المإين قضاء الشاهدان
ًا القاضي يكن لم قالوا: إذا مإشايخنا، وبعض وكيله، مإن بمحضر مإأذون

ًا هذا أتريد للمدعي يقول أن ينبغي بالستخلفا بينكما. يحكم حكم
جاز، بينهما فحكم بحكومإته، رضي فإن عليه، المدعى إلى يبعثه قال: نعم فإن

إذا هذا تعالى الله يشاء إن بعد بيانه وسيأتي نافذ، الحاكم وحكم جائأز والتحكيم
الفصل. هذا مإن الثاني الوجه وهو المصر خارج عليه المدعي كان
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ًا: الول: أن وجهين على وإنه ًا يكون أيض فيه والجواب المصر، مإن قريب
ًا الدعوى بمجرد فيعديه المصر، في كان إذا فيما كالجواب مإر، لما استحسان

ًا كان (الثاني) وإن بين والفاصلة الدعوى، بمجرد يعديه ل المصر مإن بعيد
مإجلس يحضر أن أمإكنه أهله مإن ابتكر لو بحيث كان إذا إنه والبعيد القريب
في يبيت أن إلى يحتاج كان وإن قريب، فهذا مإنزله، في يبيت وبحيث الحكم،

ًا كان إذا يعديه ل وإنما بعيد فهذا الطريق، في لن التفسير، هذا على بعيد
ًا العداء أهله. غير في بالبيتوتة يتضرر فإنه به، إضرار
بين الفرقة وقعت إذا الفرقة، الله: في رحمهم أصحابنا قال مإا هذا ونظير

يمكن بحيث كان إن قريتها، إلى ولدها تنقل أن فأرادت ولد، وبينهما الزوجين
فل. وإل تنقل أن فلها أهله، في ويبيت أمإره، في وينظر ولده يزور أن للزوج

وإذا المضاربة، مإال مإن ل المصر في نفسه مإال مإن ينفق المضارب وكذلك
أن يمكنه بحيث كان فإن قرية إلى خرج وإن المضاربة، مإال مإن ينفق سافر
المضاربة، مإال في تكون ل نفقته فإن عندهم، ويتعيش يومإه في أهله إلى يعود
أن للقاضي ينبغي الله: إنه رحمهم أصحابنا قال ولهذا سواء، والمسافر وهو

ًا ينصب والقرية المصر بين كان إذا لنه المصر، مإن يومإين مإسيرة على قاضي
أن إلى يحتاج لنه ضرر؛ وفيه بالدعوى الخصم إحضار إلى يحتاج يومإين مإسيرة

أشغاله. عن وينقطع الطريق، في يبيت
إذا الدعوى، بمجرد يعده لم إذا الفصول هذه في بالقياس أخذ مإن قول على ثم

ًا كان القاضي»: أن «أدب في الخصافا ذكر يصنع؟ مإاذا المصر مإن بعيد
لجل البينة هذه تكون ول ادعاه، مإا على البينة بإقامإة المدعي يأمإر القاضي
في كما القضاء لجل ل البينة يكون وقد الحضار، الصل تكون وإنما القضاء،

أقام فإذا له، ليقضي ل له، ليكتب البينة يقيم المدعي هناك فإن القاضي، كتاب
أمإر حضر فإذا يكفي، هذا في والمستور بإحضاره، أمإر ادعى مإا على بينة

بها.  ليقضي البينة بإعادة المدعي



حلف فإن أدعى، مإا على المدعي يحلف قالوا: القاضي مإشايخنا وبعض
فقال يجده، فلم يحضره، مإن عليه المدعى إلى القاضي أرسل وإن أحضره،
داره باب على يعني والختم التسمير وطلب عني، توارى للقاضي: إنه المدعي

يجعل بالتسمير القاضي لن مإنزله؛ في أنه على البينة، إقامإة يكلفه فالقاضي
ًا الدار عنه، الدار يمنع الدار في يكن لم وإن الدار، في هو كان إن عليه، سجن
ّد فل عقوبة ذلك وكل وأبى الدار، في كان إذا الجناية تتحقق وإنما الجناية، مإن ب

أين يسألهما: مإن فالقاضي مإنزله، في أنه يشهدان شاهدان جاء فإن الحضور،
فإن واجب، العقوبات في والحتياط عقوبة، التسمير أن ذكرنا لما علمتما؟

بالختم؛ وأمإر ذلك، القاضي قبل أيام ثلثة مإنذ أو أمإس أو اليوم فيه قال: رأيناه
وإن المدعي، قال كما نفسه أخفى لكنه الجناية فتتحقق حاضر، أنه الظاهر لن

أنه يحتمل تقادمإت إذا الرؤية لن مإنهما؛ ذلك يقبل ل تقادمإت قد الرؤية كانت
ثلثة على زاد مإا جعل ثم الجناية، تتحقق فلم الدعوى، قبل الرؤية، بعد سافر

ًا، أيام مإفوض ذلك أن الله: الصحيح رحمه الحلواني الئأمة شمس قال مإتقادمإ
القاضي. رأي إلى
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خروج لتأخر الدعوى للمدعي يمكن ل كان أنه إل الشاهدين، رؤية تقادمإت وإن

)4ب71( نوبة أحد كل ليعلم الخصوم بين أقرع القاضي كان بأن قرعته،
عذر. لنه مإنه، ذلك فقبل دعواه

الباب سمر السكة جانب مإن الباب سمر إذا فكما التسمير، القاضي أراد إذا ثم
ًا الدار جعل المقصود لن الّسطح؛ جانب مإن هو الذي ظفر لو لنه عليه؛ سجن

ًا الدار جعل به يظفر لم فإذا السجن، في حبسه به البيت يصير وإنما عليه، سجن
ًا البابين.  كل بتسمير عليه سجن

ول الدار في حبس أيام: قد ومإضى الباب ختم مإا بعد للقاضي الخصم قال فإن
كان الله رحمه يوسف أبا فإن البينة، عليه أقيم وكيلً، عنه لي فانصب يحضر
فعل على مإقبول غير قوله لن شاهدان؛ ومإعه رسولً، يبعث القاضي يقول

الرسول فينادي القاضي، عند يجري بما له ليشهدا شاهدين إلى فيحتاج نفسه،
يقول: القاضي فلن بن فلن مإرات: يا ثلث يوم كل أيام ثلثة الخصم باب على

وقبلت وكيلً، عنك نصبت وإل الحكم، مإجلس فلن بن فلن خصمك مإع احضر
وكيلً، عنه القاضي نصب يحضر ولم ذلك فعل فإذا وكيلك، بحضرة عليك البينة

وكيله. بحضرة عليه الحكم وأمإضى عليه، البينة وسمع
الله: رحمه يوسف أبي غير القاضي»: وقال «أدب في الله رحمه الخصافا قال

يذكر ولم يوسف، لبي مإخالف هاهنا أن بين فقد وكيلً، عنه أنصب أن أرى ل
ابن روى فقد الله، رحمهما مإحمد ل حنيفة أبو فقيل: المخالف المخالف،

أبو المإام القاضي وكان يوسف، أبي قول مإثل الله رحمه مإحمد عن سماعة
أبي «النوادر» عن روايات بعض في يقول: رأيت الله رحمه النسفي علي

حنيفة أبي «المنتقى» عن في يوسف. ونّص أبي قول مإثل الله رحمه حنيفة
يحضر. حتى عليه يقضي ل القاضي أن الله، رحمه
ًا هشام»: سألت «نوادر وفي لنسان سلطان في تقول مإا الله رحمه مإحمد
يعمل كان الله رحمه يوسف أبا أن فأخبرني القاضي، إلى يجيب فل حق، قبله



قال: البصرة، أهل قول وهو بالعذار،
ً القاضي يبعث ذلك: أن وصورة أن بابه، على ينادي قبله مإن إليه رسول
ًا، بذلك ينادي يقول: أجب القاضي لذلك القاضي جعل وإل أجاب، فإن أيامإ

أنت له: فهل فقلت المدعي هذا فيخاصم وكيلً، يجيب أن أبى الذي السلطان
فقال: ل، الغائأب، على قضيت تكون فقلت: فل فقال: نعم، وكيلً؟ له تجعل

بالعذار. يعمل ل حنيفة أبو قال: وكان
وصورته:  الخصم، على الهجوم وأمإا

ذلك ويبين مإنزله، في المديون فيتوارى دين، رجل على لرجل يكون أن
ومإن القاضي أعوان مإن جماعة ومإعهما رفاقه، مإن أمإينين فيبعث للقاضي
وحول بالباب، العوان ويقف مإنزله، إلى يهجموا حتى بعثه مإنزله إلى النساء
غير مإن المنزل النساء تدخل ثم الهرب، يمكنه ل حتى السطح وعلى المنزل

يدخل ثم زاوية، في يدخلن حتى المطلوب حرم فيأمإرن وحشمه استئذان
وجدوه إذا حتى السرر تحت ومإا غرفها الدار ويفتشون القاضي، أعوان

ّيا فربما النساء يفتشن حتى النساء يأمإرون يجدوه لم وإذا أخرجوه، بزي تز
يفعل هل القاضي، مإن ذلك المدعي طلب فإذا الهجوم صورة هو فهذا النساء،

القاضي؟
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رحمه يوسف أبا به قالوا: أراد أصحابنا بعض فيه «القضية»: وسع صاحب قال
عن هشام عن روي وقد قضائأه، زمإن في ذلك يفعل كان أنه عنه روى فقد الله،

ًا، هذا مإثل الله رحمه مإحمد عنه: الله رضي عمر عن روي مإا ذلك وأصل أيض
بيتهما في أن بلغه ثقفي والخر قرشي، أحدهما رجلين بيت على هجم أنه

ناصبة بيت على هجم وكذلك الخر، دون أحدهما بيت في فوجد شراب،
قال هذا وعن رأسها، عن الخمار سقط حتى بالدرة وعلها وأخرجها بالمدينة،
مإن فيه والدخول المفسدين، بيت على بالهجوم بأس الله: ل رحمهم أصحابنا

المنكر. عن والنهي بالمعروفا للمإر فساد صوت مإنه سمع إذا استئذان، غير
يجوز ل أنه عندنا المذهب الله: ظاهر رحمه الحلواني الئأمة شمس قال

المسلم، مإحارم حرمإة وهتك المسلم، ستر هتك فيه لن للقاضي؛ الهجوم
يجوز.  ل وذلك

ًا أو طينة المدعي يعطي أن القاضي رأى وإن لن جاز؛ الخصم لحضار خاتم
بالعلمإة، يحصل بالراحل المقصود هذا يحصل وكما الخصم، إحضار المقصود

بعث جاز فكما الراحل، مإؤنة يحمل أن إلى المدعي يحتاج ل العلمإة وفي
مإختلفون، هذا في والقضاة الولى، طريق مإن العلمإة بعث يجوز فكذا الراحل
دفع اختاروا وبعضهم قرطاس، قطع اختاروا وبعضهم طينة، دفع اختاروا بعضهم
لن المصر؛ خارج والشخاص المصر، في العلمإة بذل اختار والخصافا الخاتم،

لهذا. المصر خارج العلمإة بذل فاختاروا الراحل، مإؤنة نقل المصر في
ًا أو طينة القاضي أعطاه ولو يقول أن له ينبغي الخصم إلى به وذهب خاتم

ل ولكن أعرفه، نعم قال فإن أتعرفه، يدعوك فلن القاضي خاتم للخصم: هذا
بتمرده، القاضي عند يشهدان حتى شاهدين ذلك على المدعي أشهد أحضر،



لن بالوالي، ذلك على يستعين أو يحضره، مإن القاضي بعث بذلك شهدا فإذا
الناس. حقوق لحياء نصب الوالي

وبعضهم المال، بيت في قالوا: هي بعضهم الشخص، أجرة في العلماء واختلف
ًا صار لنه المتمرد؛ قالوا: على الشخص، إلى احتيج ذلك ولجل بالتمرد، جاني

في قلنا مإا نظير وهو مإاله، في فيكون مإنه، كان الجرة هذه وجوب فسبب
عروقه به يحسم الذي الدهن وثمن الحداد، فأجرة يده قطعت السارق: إذا

هاهنا. كذا السرقة وهو وجوبها سبب مإنه تقدم لنه السارق، على
البينة بإعادة المدعي يأمإر فالقاضي القاضي، مإجلس عليه المدعى حضر إذا ثم

قامإت البينة وتلك عليه، الجناية إثبات مإن بد فل مإعاقبته، يريد لنه تمرده، على
مإن صنع مإا على عاقبه البينة أعاد فإذا لعقوبته، بها يكتفي فل الغائأب، على

ثم قال: أحضر، البتداء في عليه المدعى كان لو وكذلك الدب، وإساءة التمرد
يعاقبه مإا دون الصورة هذه في يعاقبه أنه إل بفعله، تمرده ظهر لنه يحضر، لم

ً انقاد هذا لن الولى؛ الصورة في فعلً. ول قولً، انقاد مإا والول فعلً، ل قول
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التمرد، على الشهادة في يعني الشهادة هذه في التعديل يشترط قال: ول ثم
بن إسماعيل عن نقل وهكذا الله، رحمه الخصافا قول وهذا يكفي، والمستور

الله. رحمهم حنيفة أبي بن حماد
رحمه مإحمد عن روي وهكذا التعديل، يشترط أنه الله رحمه حنيفة أبي وعن
فيشترط عليه، المدعى على العقوبة إلزام الشهادة هذه في أن ووجهه الله،

العقوبات. سائأر على الشهادة في التعديل
المدعي، لحضار المإير طينة يأخذ أن المدعي أمإر البتداء مإن القاضي كان ولو

المإير؛ بطينة ويحصل القاضي، بطينة يحصل ل ربما المقصود لن جائأز؛ فذلك
حصول إلى أقرب المإير طينة فكانت للقاضي، ليس مإا الحشمة مإن للمإير لن

المقصود.
يذهب ول السلطان، باب مإن حقه يستوفي أن أراد مإن «الفتاوى»: أن وفي

ًا، فيه مإطلق فهو القاضي (إلى) باب مإشايخ وبعض به، يفتى ل ولكن شرع
عن وعجز أولً، القاضي إلى ذهب إذا ذلك في له يطلق إنما أنه على زمإاننا

ً السلطان باب إلى الذهاب أراد لو أمإا جهته، مإن الستيفاء في له يطلق ل أول
لحضار داره حوب والتمس السلطان، باب إلى ذهب وإذا يفتى، وبه ذلك،

يرجع أن للخصم هل الرسم، على زيادة خصمه مإن دار حوب وأخذ خصمه،
عن وعجز أولً، القاضي إلى المدعي ذهب إن ينظر المدعي؟ على بالزيادة
لم وإن المدعي، على بالزيادة الخصم يرجع ل القاضي، جهة مإن حقه استيفاء

ً القاضي إلى يذهب يرجع. أول
الحاكم، باب إلى بالخروج الغريم وطالبه بأجر، دار في يسكن المديون كان وإذا

أنه والصحيح فيه، المشايخ اختلف عليه؟ الباب يسمر هل فالقاضي فامإتنع،
يسمر.

كان النوازل» إذا «مإجموع وفي الشهادات، كتاب الليث» في أبي «فتاوي في
فالقاضي الحاكم، إلى الخروج ) وأبى4أ72زوجته. ( دار في يسكن المديون

عند ثبت لو حتى للمساكنة، العبرة الباب هذا في لن عليه؛ الباب يسمر
ًا يبق ولم عنها، المإتعة نقل أنه القاضي أعلم. والله الباب، يسمر ل فيه ساكن
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شهادة مإن بأقل القضاء وفي بعلمه، القاضي يقضي عشر: فيما الثاني الفصل
الثنين

رفعت ثم قضائأه، حال في قاض فيها هو التي البلدة في بحادثة علم إذا القاضي
العباد حقوق في بعمله يقضي بعد، قضائأه في وهو البلدة، في الحادثة تلك إليه

ًا ًا، قياس على فيه ذلك وغير والطلق كالنكاح وغيرها، المإوال في واستحسان
بالشهادة؛ الحاصل العلم فوق السبب بمعاينة له الحاصل العلم لن السواء،

يقضي القاضي ثم المعاينة، في احتمال ول الكذب، احتمال الشهادة في لن
أولى. السبب فبمعاينة الحقوق، هذه في بالشهادة

قضائأه، حال في بحادثة علم إذا المسألة هذه في «القضية» ذكر صاحب إن ثم
قضائأه. مإجلس وفي
في قاضي فيها هو التي البلدة في علم إذا المسألة هذه في الخصافا وذكر
قضائأه. مإجلس غير في أو قضائأه، مإجلس في قضائأه حال
«المإلء»: قال في الله رحمه مإحمد عن عمرو أبي بن «المنتقى» عمرو وفي

الحدود إل به أخذه القاضي يدي بين رجل به أقّر الله: مإا رحمه حنيفة أبو
ِه الخالصة عند به أقّر إذا قال: هذا والسرقة، الخمر وشرب الزنا نحو تعالى لل
يأخذه لم القضاء مإجلس غير في به أقّر إذا أمإا القضاء، مإجلس في القاضي
في ذكرنا الذي هذا الله رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول وهذا ذلك، مإن بشيء
ًا، بعلمه يقضي تعالى لله الخالصة الحدود في أمإا العباد، حقوق يقضي ول قياس
ًا؛ بعلمه أن غير مإن المإام يستوفيها تعالى، لله الخالصة الحدود لن استحسان
بالحدود، الناس بعض يتهمه نفسه بعلم قضى فلو مإطالب، خصم هناك يكون

القذفا؛ وحد القصاص بخلفا عنه، نفسه يصون أن وعليه حق، بغير وبالقامإة
لجل يعزره فالقاضي بالسكران، أتى إذا أنه إل مإطالب، خصم هناك لن

ًا.  ذلك يكون ول السكر، أمإارات مإن به لما التهمة، حد

الحادثة، تلك إليه ورفعت استقضي، ثم يستقضى، أن قبل بحادثة علم إذا وأمإا
قول وعلى العلم، بذلك يقضي ل الله رحمه حنيفة أبي قول فعلى قاض وهو
بالشهادة، الحاصل العلم فوق بالمعاينة الحاصل العلم أن ذكرنا يوسف: مإا أبي

والشعبي. شريح مإذهب الله رحمه حنيفة أبي ومإذهب
القضاء؛ علم دون وأنه شهادة، علم القضاء قبل الحاصل العلم أن فيه والمعنى

ليس الشهادة وعلم مإلزم القضاء فإن مإلزم، هو بما علم القضاء علم لن
أن إمإا القضاء جاز فلو القاضي، بقضاء إل مإلزمإة تصير ل الشهادة لن بملزم؛

لن إليه؛ وجه ول علمه يزداد يقال أن وإمإا إليه، وجه ول القدر، بذلك يجوز
العلم. زيادة يوجب ل وإنه القضاء، تقلد إل ليس الموجود
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ً أن ترى فقال: أل الله، رحمه حنيفة أبي على احتج الله رحمه يوسف وأبو رجل

ً سمع لو المرأة بين يحول أن على يقدر وهو أمإته، أعتق أو امإرأته طلق رجل
يحول، ل استقضي فإذا بينهما يحول أن عليه يجب والمولى، الزوج وبين والمإة،

ً أن ترى قال: وأل ً رأى لو رجل ًا يغصب رجل نزع على يقدر وهو غيره، مإن ثوب
ل استقضي فإذا عليه، والرد النزع يلزم المالك إلى ورده الغاصب مإن الثوب
ذلك. يلزمإه



الزوج بين يحول استقضي الولى: إذا المسألة في يقول الله، رحمه حنيفة وأبو
يفعل كان كما والعتاق بالطلق يقضي ل ولكن والعبد، المرأة وبين والمولى،

فله الحكم وجه على ل رده يقول: إن الثانية المسألة وفي الستقضاء، قبل
فيما وهو ذلك، له فليس الحكم وجه على رده وإن مإأجور، صنع فيما وهو ذلك،
القضاء. قبل كما مإخطئ صنع

ورد الحيلولة وهو القضاء قبل له كان مإا حنيفة أبي قول على فالحاصل: أن
القضاء قبل له يكن لم ومإا القضاء، بعد باق فهو الحكم، وجه على ل الثوب
يجوز فل القضاء؛ قبل له يكن لم العلم بذلك والحكم القضاء، بعد ذلك له ليس

القضاء.  بتقلد يستفيده، أن

مإصره حضر ثم فيه، بقاض ليس هو مإصر في ولكن قاض، وهو بحادثة علم ولو
فهو العلم، بهذا يقضي أن وأراد الحادثة، تلك إليه رفعت ثم فيه، قاض هو الذي
واحد بمنزلة فيه بقاض ليس الذي المصر في لنه وهذا مإّر، الذي الخلفا على
قضاء علم يصير فل قضاء، علم المصر ذلك في علمه يكون فل الرعايا، مإن

قاض. فيه هو الذي المصر في بدخوله
ثم (فيه)، قاض هو الذي المصر رساتيق في ولكن قاض، وهو بحادثة علم ولو

بذلك يقضي أنه قولهما على شك ل الحادثة تلك إليه ورفعت المصر، دخل
العلم.

لم قالوا: إذا بعضهم فيه، المشايخ اختلف الله رحمه حنيفة أبي قول على فأمإا
ًا يكن يقضي أن له وليس المصر، في يقضي أن له كان حتى القرى على مإقلد
ثم فيه، بقاض ليس هو مإصر، في بحادثة علم لو مإا بمنزلة يقضي، ل القرى في

ًا كان إذا فأمإا قاض، فيه هو الذي مإصره إلى رجع كان بأن القرى، على مإقلد
ًا كان إذا لنه يقضي؛ أن له كان ونواحيها البلدة تقليد مإنشوره في على مإقلد

أن له كما القرى في يقضي أن له كان النواحي، على مإقلد هو كما القرى
القول وهذا به، فيقضي قضائأه، حال في العلم استفاد فإنما البلدة، في يقضي
يوسف أبي عن رواية وهو القضاء، لنفاذ بشرط ليس المصر أن إلى يرجع
الله. رحمه
ًا كان مإشايخنا: وإن بعض وقال العلم بذلك يقضي أن له ليس القرى على مإقلد
ًا كان وإن لنه الله؛ رحمه حنيفة أبي قول على أن له ليس القرى على مإقلد

علم ل شهادة علم فكان قضائأه، مإكان في العلم استفاد فما القرى في يقضي
المصر أن إلى يرجع القول وهذا العلم، بذلك يقضي أن له يكون فل قضاء،
مإن القضاء لن وهذا الله، رحمهم أصحابنا رواية ظاهر وهو القضاء، لنفاذ شرط
والعيدين. كالجمعة بالمإصار مإختص الدين مإعالم
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ًا سمع «المنتقى» ومإا وفي إل به يحكم لم خرج وجه أي في المصر مإن خارج

قول قياس على وهذا قضائأه مإجلس في سمع فكأنه للعيدين، خرج يكون أن
الله.  رحمهما وزفر حنيفة أبي

ذلك بعد عليه أعيد ثم القضاء، عن عزل ثم مإصره، في قاض وهو علم إذا وأمإا
أبي قول على فأمإا يقضي، قولهما على أن شك ل العلم؟ بذلك يقضي هل



يبق ولم شهادة، علم العلم ذلك صار بالعزل لن يقضي، ل الله رحمه حنيفة
الشهود شهد لو كما وصار بالتقليد، ذلك بعد قضاء علم ينقلب فل قضاء، علم
ل فإنه عليه، أعيد ثم القضاء، عن عزل ثم قاض، وهو حادثة في القاضي عند

هاهنا. كذا الشهادة بتلك يقضي
رجل بإعتاق أخبر حاكم في الله رحمه مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي

ًا، امإرأته رجل بطلق أو عبده، يجتهد أن فينبغي عدلن، بذلك أخبره قال: إن ثلث
أخبر إذا بهذا يريد أمإره، في وينظر به، يظفر حتى الطلب أشد ذلك طلب في
ًا أن ًا امإرأته طلق أو استرقه، ثم عبده أعتق فلن كان وإنما عنها، يعزل ول ثلث

القضاء ويلزم بها الحكام يقطع مإطلقة حجة العدلين خبر لن كذلك؛ الجواب
المخبر كان وإن الطلب، عليه كان فلهذا القاضي؛ حق في به المخبر فيثبت بها،

ًا ً واحد يفعل لم وإن طلبه، ذلك في فالفضل صادق، أنه رأيه أكثر وكان عدل
الديانات في حجة العدل الواحد خبر لن وهذا مإنه، سعة في يكون أن رجوت

حيث فمن مإطلقة، بحجة ليس أنه إل ونجاسته، الماء طهارة في به عمل حتى
ليس إنه حيث ومإن الطلب، هو فالفضل صدق أنه رأيه أكثر وكان حجة إنه

سعة. في كان يطلب لم قلنا: إن مإطلقة، بحجة
واحدة، امإرأة مإن ارتضعا امإرأته مإع أنه عدلن رجلن أخبره رجل هذا ونظير
وإن عنها، يجتنب أن فالفضل واحد، رجل بذلك أخبره ولو عنها، الجتناب لزمإه
رجل للحاكم المخبر كان ولو ذكرنا، مإا والمعنى مإنها، سعة في فهو عليها أقام
ب72( الطلب عليه فليس عدالته، يدري ل يعني كذبه، مإن صدقه يدري ل واحد

الوصف هذا يثبت وإنما الصدق، بوصف حجة يصير إنما الخبر لن ) أصلً؛4
الحكم، حق في للخبر الوصف هذا يثبت ل العدالة توجد لم فإذا بالعدالة، للخبر

ً الطلب يلزم فل أعلم. والله أصل
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ًا ديوانه في يجد القاضي عشر: في الثالث الفصل نسيانه يحفظوفي ل شيئ
يحفظ ول شهادته يرى الشاهد وفي قضاءه،

تلك إلى له المقضي احتاج ثم زمإان، ذلك على وأتى بقضيته، القاضي قضى إذا
ول بكذا، هذا على لهذا قضيت قد أنك القاضي ذلك عند شاهدان فشهد القضية،

يقضي ول الشهادة، هذه تقبل الله: ل رحمه حنيفة أبو قال ذلك، القاضي يتذكر
ً الله رحمه يوسف أبو وكان يحفظه، بما إل هذه يقبل يقول: القاضي أول

ومإحمد «نوادره»، في بشر رجوعه روى يقبل، فقال: ل رجع ثم الشهادة،
قول وهو ذلك، عليه المشهود ويلزم شهادتهما، يقبل يقول: القاضي الله رحمه
حنيفة. أبي بن حماد بن وإسماعيل زياد، بن حسن

قضيت أنك القاضي عند شهدا بأن عليه المقضي يبينا لم إذا أنه على واجمعوا
شهادتها. يقبل ل القاضي أن قضيت، مإن على يقول ولم بكذا، لهذا
فلو حفظها، للقاضي يمكن ل ولكثرتها تكثر، القضية الله: أن رحمه مإحمد حجة

عند بالبينة إثباتها يمكن أنه ترى أل الحقوق، لتعطلت بالبينة إثباتها يمكن لم
القاضي. هذا في مإوجود الطريق وهذا قلنا، لما إثباتها أمإكن وإنما آخر، قاض
ًا؛ القاضي صار البينة هذه قبلت لو أنه الله رحمه حنيفة ولبي بهذه لنه خصم
ًا، يصلح ل والقاضي فعله، عليه يثبت البينة ً أن ترى أل خصم عليه أقام لو رجل
الشهادة، هذه يقبل ل كذا مإني استقرضت أو كذا، مإني غصبت أنك بينة،

الشهادة. مإن مإرتبة أعلى القضاء ولن قلنا؛ مإا وطريقه



أن يسعه ل يتذكر، ل وهو كذا شهادة تحملت أنك رجل عند شاهدان شهد ولو
بشهادتها. القاضي يقضي ل أن فأولى بقولهما، يشهد

مإختومإة والخريطة خريطته، في أي ديوانه، في شهود شهادة القاضي وجد وإذا
تلك يتذكر ل أنه إل نائأبه، بخط أو بخطه مإكتوبة والشهادة القاضي، بختم

يقضي.  قولهما وعلى الشهادة، بتلك يقضي حنيفة: ل أبي قول فعلى الشهادة

ً وجد إذا وكذلك مإكتوب والسجل بختمه مإختومإة والخريطة خريطته، في سجل
رحمه حنيفة أبي عند السجل ذلك يمضي ل فالقاضي نائأبه، بخط أو بخطه،

يمضي. وعندها الله،
المشايخ فعامإة الحادثة، يتذكر ل وهو بخطه، مإكتوبة شهادته الشاهد وجد وإذا
ُه، مإّر الذي الخلفا على الفصل هذا أن على شمس وذكر الظاهر، وهو ذكر

يسعه ل الله رحمهما يوسف أبي و حنيفة أبي قول على أن السرخسي الئأمة
يسعه. مإحمد قول وعلى يشهد، أن

الجنس هذا ومإن الئأمة، شمس ذكره كما يوسف، أبي بشر» عن «نوادر وفي
سماعه الرجل وجد إذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن الخبار رواية

ًا حنيفة، أبي عند يروي أن له يحل ل ذلك يتذكر ل لكن مإوضع في مإكتوب
مإن الحديث يحفظ أن حنيفة أبي عند الرواية فشرط يروي، أن له وعندهما

بشرط. ليس الحفظ وعندهما يروي، أن إلى سمع حين
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الشهادة قبول للقاضي وجوز كلها، الفصول هذه في وسع الله رحمه فمحمد
الدمإي، في مإركب وقال: النسيان المكتوب، على العتماد وجوز قضائأه، على
وأبو الحقوق، لتعطلت النسيان عند الشياء، هذه على العتماد يجز لم فلو

ّوز فلم الكل، في شدد حنيفة يجوز ولم قضائأه، على الشهادة قبول للقاضي يج
الشهادة ذلك: أن في والوجه الثلث، الفصول في المكتوب على العتماد
صلى النبي على شهادة لنها الخبار؛ رواية وكذلك العلم، على يثبتان والقضاء

العتماد لجل ل التذكر لجل والكتاب التذكر، بدون علم ول وسلم، عليه الله
بمنزلة.  والعدم وجوده التذكر فبدون والنقصان، الزيادة فيه يؤمإن ل لنه عليه؛

ًا ديوانه في القاضي يجد فيما وسع الله رحمه يوسف وأبو وفي بخاتمه، مإختومإ
يجد الشاهد وفي قضائأه، على الشهادة القاضي قبول في وضيق الخبار، رواية

قال: الخذ السرخسي، الئأمة شمس ذكره مإا على بخطه مإكتوبة شهادته
لن ضرورة، الحاديث رواية أن إل الله رحمه حنيفة أبو قاله فيما بالعزيمة
ً سمع النسان له يكن لم فلو الكل، حفظ يمكنه ول حديث، ألف عشرين مإثل

في التزويد مإن يتوهم ومإا الحديث، ذكر لتعطل سماعه خط على يعتمد أن
يجده فيما وكذلك لحد، ضرر ول فيه يقع ل إذ الندرة، غاية نادر السماع كتابة

ًا، ديوانه في القاضي الكل، يحفظ ول يكثر القضاء لن ضرورة؛ بختمه مإختومإ
ًا؛ مإنتف الترديد واحتمال الخط، على العتماد إلى الحاجة فيقع في لنه ظاهر
ًا يغير لم أنه فالظاهر بخاتمه، مإختوم يده ذكره مإا على الصك بخلفا مإنه، شيئ

فل الشاهد، يد في يكون ل الصك لن الله؛ رحمه السرخسي الئأمة شمس
الشاهد يد في الصك كان قال: لو أنه عنه روي حتى والنقصان الزيادة فيه يأمإن



يتذكر. لم وإن يشهد أن له، جاز
ًا قال: سألت مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي قاض عن الله، رحمه مإحمد

ً يخلف ولم فيها، قاض هو التي البلدة مإن يخرج قماطره يضع أن له هل عيال
بخاتمه القماطر إذ فيه بما عمل رجع وإذا البلدة أهل مإن به، يثق مإن عند

قضاياه يذكر والقاضي مإختمة، غير أو مإختمة القماطر جوفا في الذي والكتب
لم ذلك يجز لم ولو مإنه، يمنع ول به، بأس ل أمإر وهذا بهذا، بأس قال: ل ل؟ أو

ًا يغير أن يؤمإن ل لنه بيته، في بما يحكم أن يجز أهله. بعض ذلك مإن شيئ
ًا أن القضية»: ولو «كتاب في قال ل فإنه عليه، رد ثم القضاء عن عزل قاضي

ًا إل الول ديوانه في كان مإما بشيء يعمل المسألة هذه بأن اعلم يتذكره، شيئ
وجهين: على
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أبي قول على أمإا للخلفا، يقضي ل الوجه هذا وفي ذلك، يتذكر الول: أن
كان إذا الحالي، ديوانه في يجد بما يقضي ل قوله على فلن الله؛ رحمه حنيفة

لهما: أن والفرق الول، ديوانه في يجد بما يقضي ل أن فأولى ذلك، يتذكر ل
كما ذلك يحفظ ل كان إذا الحالي ديوانه في يجد بما يقضي ل أن القياس قضية

في القياس تركنا لكن يجوز، ل علم بغير القضاء لن الله؛ رحمه حنيفة أبو قال
الشياء، جميع حفظ يمكنه ل اشتغاله لكثرة القاضي لن ضرورة؛ الحالي ديوانه

مإثل الناس على المإر ضاق النسيان عند الديوان في بما العمل يجز لم فلو
الديوان؛ ذلك حكم يبطل بالعزل لن الول؛ ديوانه في يتأتى ل الصورة، هذه
ًا يعود، ل والباطل به، العمل يمكن ل لنه المنافي، مإع ثبوته كان إذا خصوص

الله. رحمه حنيفة أبو عمل كما الول ديوانه في يجد فيما بالقياس فعمل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وفي عنه، يرجع لهأن بدا ثم بقضية يقضي القاضي عشر: في الرابع الفصل
حق بغير القضاء وقوع
به قضى الذي كان فإن عنها، يرجع أن له بدا ثم بقضية، القاضي قضى وإذا
ّده فيه يختلف ل خطأ فيه يختلف مإما ذلك كان وإن باطل، لنه مإحالة؛ ل ر

أفضل.  أنه يرى بما المستقبل في وقضى مإحالة، ل أمإضاه الفقهاء

فيما المجتهد لن جائأز؛ المجتهدات في رأي إلى رأي مإن التحول بأن واعلم
ًا يكون ل اجتهد يعمل وإنما قطعي، بدليل فيه يعمل ل لنه مإحالة، ل الحق مإصيب

هو أنه الظن الول: غلبة بالرأي للعلم الموجب فالدليل الظن، بغالب فيه
الدليل وجد فقد الول، دون الثاني هو الصواب أن ظنه على غلب فإذا الصواب،
في الثاني بالرأي يعمل أنه إل به، فيعمل الثاني بالرأي للعمل الموجب

ًا يكن ولم الن، حدث الثاني الرأي لن الماضي؛ دون المستقبل في مإوجود
للول، ناسخ الثاني الرأي يوضحه: أن عدمإه حال به العمل يجب فل الماضي،

الله رضي عمر أشار وإليه الماضي، دون المستقبل في بالناسخ يعمل وإنما
له فقيل بخلفه، مإثلها في ذلك بعد وقضى بقضية، حادثة في قضى حين عنه
نقضي. كما وهذه قضينا كما تلك فقال ذلك في
)أخطأ4أ73( أن وجهين: إمإا عن يخلو ل الحق بخلفا وقع إذا القاضي قضاء ثم



على ذلك وكل أخطأ أو بذلك، وأقر قضى فيما الجور يعتمد أو قضى فيما
العباد.  حقوق في أو تعالى، الله حقوق في ذلك يكون أن وجهين: إمإا

أو بمال قضى بأن والرد، التدارك أمإكن إن حقوق في ذلك وكان أخطأ فإن
في مإحدودون أو كفار أو عبيد الشهود أن ظهر ثم عتاق، أو بطلق أو صدقة

ًا العبد ويرد القضاء، ذلك يبطل فإنه القذفا، ويرد زوجها، إلى المرأة ويرد رقيق
وإن قبله، كان مإا إلى المإر عاد القضاء بطل لما لنه مإنه؛ أخذ مإن إلى المال

له المقضي يقتل ل واستوفى، بالقصاص قضى كان بأن رده يمكن ل خطأ كان
وجوب مإانعة شبهة القضاء ُصورة ويصير حق بغير قتل أنه تبين وإن بالقصاص،
دار في الحرام القتل لن له؛ المقضي مإال في الدية تجب ولكن القصاص،

الغرامإة، فتجب العقوبة إيجاب وتعذر غرامإة، أو عقوبة عن يخلو ل السلم
مإوضوع خطأه لن القاضي على اليجاب تعذر لنه له؛ المقضي مإال في ويكون

والتيان بالمأمإور أتى فقد الظاهر اتبع وقد الظاهر، بإتباع مإأمإور لنه إمإا عنه،
أمإر عن يتقاعد لنه وإمإا المأمإور، على الضمان وجوب ينافي به بالمأمإور
الحتراز وسعه في ليس الذي الخطأ ظهور عند الضمان يلزمإه ل حتى القضاء

على الغرامإة إيجاب تعذر وإذا يجوز، ل وإنه الحكام؛ تعطيل إلى فيؤدي عنه،
له القضاء عمل فكان له عامإل القاضي لن له، المقضي على أوجبناها القاضي
القاضي خطأ ظهر إذا كله وهذا الغنم، بمقابلة الغرم ليكون عليه، الغرم فيكون
له. المقضي مإن بإقرار أو بالبينة
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ل حتى له، المقضي حق في ذلك يظهر ل القاضي بإقرار ذلك ظهر إذا فأمإا

بذلك، تعلق قد له المقضي حق لن له، المقضي حق في قضاؤه يبطل
إبطاله. يريد قال بما والقاضي

ل له، المقضي حق في رجوعه يعمل ل شهادته عن رجع إذا الشاهد نظير وهو
هنا.  كذا يضمن الشاهد ولكن القضاء، ينقضي

السرقة بحد أو الزنا بحد قضى بأن تعالى، الله حقوق في ذلك وكان أخطأ وإن
عبيد الشهود أن ظهر ثم والحد، والرجم القطع واستوفى الخمر، شرب بحد أو
إيجاب تعذر لنه المال؛ بيت في ذلك فضمان القذفا، في مإحدودون أو كفار أو

فيكون المسلمين، مإن لجماعة كان القضاء وهذا مإر، لما القاضي على الضمان
فالضمان به وأقر قضى فيما الجور تعمد القاضي كان وإن مإالهم، في الغرم

فجناية عليه، المقضي على والتلفا بالجناية كلها، الوجوه هذه في مإاله في
ذلك على القاضي ويعزر الضمان، لوجوب سبب الغير على وإتلفه القاضي
عن وينعزل يقل ولم القضاء عن قال: ويعزل العظيمة، الجريمة لرتكابه
يستحق ولكن ينعزل، ل الفسق بمجرد القاضي أن إلى إشارة فهذا القضاء،
أعلم. والله الكتاب صدر في هذا مإّر وقد العزل،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
القاضي يعلم ولم الزور، بشهادة القضاء وقع إذا عشر: فيما الخامإس الفصل

به
مإواضع: في الفصل هذا في الكلم



يوسف وأبي حنيفة أبي قول على اختلفا وفيها والفسوخ، العقود في أحدها
ًا ينفذ الزور بشهادة والفسوخ العقود في القاضي قضاء الول، ًا، ظاهر وباطن
ًا ينفذ الخر يوسف وأبي مإحمد قول وعلى ًا ل ظاهر في المسألة، صورة باطن
جملتها:  مإن كثيرة العقود

وقضى الزور، شاهدي عليها وأقام تجحد، وهي النكاح امإرأة على ادعى رجل
حنيفة أبي عند مإنه التمكين وللمرأة وطؤها للرجل حل بينهما، بالنكاح القاضي

القاضي أن حنيفة لبي والوجه ذلك، لهما يحل ل وعندهما الول، يوسف وأبي
ًا تنفيذه فيجب الشرع، بأمإر قضى ًا ظاهر الوصف: أن بيان أمإكن، مإا وباطن
ًا صدقة شهودهم شهادة بالقضاء المإر دليل ل فيما حقيقة، الصدق كان ظاهر

ًا صدقة هاهنا والشهود عليه، يوقف بأمإر وقع القضاء أن التأثير بيان ظاهر
القضاء هذا يكون وإنما يكون، ل بالباطل المإر لن بحق، وقع أنه علم الشرع

ًا نفذ إذا بحق ًا ظاهر ًا، بنفاذه القول وأمإكن وباطن مإقتضى النكاح بإنشائأه باطن
ًا القضاء مإست وقد الجملة، في النكاح إنشاء ولية وللقاضي عليه، سابق
ًا قضاؤه يقع ل حتى النشاء إلى هاهنا الحاجة النشاء فيثبت له، الحد مإن تمكين
ًا ًا الرجل كان النشاء ثبت وإذا القضاء، على سابق المرأة وكانت لمإرأته، واطئ
مإن كثيرة الفسخ في المسألة وصورة جائأز ذلك وكل زوجها، مإن مإمكنة

جملتها: 

ًا، طلقها أنه زوجها على ادعت امإرأة وقضى زور، شهود ذلك على وأقامإت ثلث
أبي قول فعلى العدة، انقضاء بعد آخر بزوج وتزوجت بينهما، بالتفرقة القاضي
ًا وطؤها الول للزوج يحل الول: ل يوسف أبي قول وهو حنيفة، ًا، ظاهر وباطن
ًا وطؤها الثاني للزوج ويحل ًا، ظاهر لم الول الزوج أن الحال بحقيقة علم وباطن

كان بأن الحال، بحقيقة يعلم لم أو الشاهدين، أحد الثاني الزوج كان بأن يطلقها
ًا الثاني الزوج رحمه مإحمد قول وهو الخر، يوسف أبي قول على وأمإا أجنبي

ًا كان إذا وطؤها للثاني يحل الله: ل لم عندهما الفرقة لن الحال بحقيقة عالم
ًا، تقع السلم شيخ ذكر هكذا وطؤها، له يحل الحال بحقيقة يعلم لم وإن باطن

يوسف أبي قول على وطؤها؟ للول يحل وهل الرجوع، كتاب في الله رحمه
ًا، عنده الفرقة تقع لم أنه مإع يحل الخر: ل ًا كان ذلك فعل لو لنه باطن عند زاني

المواضع.  بعض في ذكر هكذا فيحدونه، الناس

يوسف أبي قول على الشهادات: أن عن الرجوع كتاب في السلم شيخ وذكر
ًا، وطؤها للول يحل الخر لم مإا وطؤها للول مإحمد: يحل قول وعلى سر
أو الحال بحقيقة يعلم الثاني كان سواء وطؤها للول يحل الن الثاني، بها يدخل

الثاني يعلم لم إذا فيما ظاهر الله رحمه مإحمد قول على الجواب وهذا يعلم، لم
إل مإحمد عند الول مإنكوحة الباطن في وهي تزوجها الثاني لن الحال؛ بحقيقة

ًا الثاني النكاح فكان به، يعلم لم الثاني أن الثاني بها دخل فإذا عنده، فاسد
حتى الول امإرأة كانت وإن وطؤها للول يحل فل الثاني، مإن العدة عليها وجب

ًا الثاني كان إذا فيما يشكل الثاني، مإن عدتها تنقضي لنه الحال، بحقيقة عالم



ًا كان إذا تزوجها لنه الدخول؛ بهذا الثاني مإن العدة تجب ل الحال بحقيقة عالم
ًا، الوطء هذا وكان باطلً، نكاحه فوقع الول مإنكوحة أنها يعلم وهو ومإنكوحة زن

في والوجه وطؤها، الزوج على يحرم ول العدة، عليها يجب ل زنت إذا النسان
فالمدخول حاله، هذا نكاح وكل جوازه، في العلماء اختلف النكاح هذا ذلك: أن

ًا لن العدة، يوجب مإنه هاهنا أمإا أصلً، ينعقد فلم النكاح، ذلك بجواز يقل لم أحد
الفسخ: صور جملة ومإن بخلفه،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ّبي ّية ص جاء ثم الخر، أحدهما تزوج ثم وأعتقا، فكبرا صغيران وهما سبيا وصب
ًا حربّي ّينة وأقام مإسلم بينهما، ويفرق بنسبهما يقضي فالقاضي ولداه، أنهما ب

الزوج يسع ل بزور شهدا أنهما تبين حتى شهادتهما عن الشاهدان رجع فإن
القضاء نفذ وقد بالحرمإة، عليه يقضي لنه الله؛ رحمه حنيفة أبي عند وطؤها
ًا ًا، ظاهر يعلم ل لنه وطؤها؛ للزوج يسع ل مإحمد قول على وكذلك وباطن

المسألة تكون أن يجب الشاهدين أحد تزوجها كان فإن الشهود، كذب بحقيقة
الزور بشهادة بالبيع القاضي قضى العقد: إذا صور جملة ومإن الخلفا، على
وجهين: على وإنه
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أنك غيره، على رجل ادعى بأن المشتري جانب مإن الدعوى تكون أحدهما: أن
بالجارية القاضي قضى زور، شهود ذلك على وأقام بكذا، الجارية هذه مإني بعت

ًا قضاؤه نفد للمشتري ًا وطؤها، للمشتري يحل حتى حنيفة أبي عند باطن خلف
على البيع مإسألة تكون أن قالوا: يجب مإشايخنا الله. بعض رحمه لمحمد

أو الجارية قيمة مإثل المذكور الثمن كان إن الله رحمه حنيفة أبي عند التفصيل
ًا، قضاؤه ينفذ فيه، الناس يتغابن مإا مإقدار أقل في ذكر ) وهكذا4ب73( باطن

ًا أبي عند القضاء تصحيح طريق لن الله؛ رحمه حنيفة أبي عن «المنتقى» نص
ًا يصير بقضائأه القاضي أن والفسوخ، العقود في الله رحمه حنيفة لذلك مإنشئ

ًا القاضي يصير وإنما التصرفا، ولية وله للبيع النشاء ولية له فيما مإنشئ
ولية له ليس وأمإا فيه، الناس يتغابن مإا مإقدار أقل أو القيمة بمثل النشاء
العين بمقدار تبرع لنه فيه؛ الناس يتغابن ل مإا قدر القيمة مإن بأقل البيع إنشاء
كل على القضاء ينفذ بل قالوا: ل وبعضهم التبرع إنشاء ولية للقاضي فليس
والعبد المكاتب يملكه أنه ترى أل مإبادلة، فهو تعين كان وإن البيع لن حال؛

ًا قضاؤه فينفذ التبرع، يملكان ل كانا وإن المأذون، سائأر في كما عنده، باطن
المبادلت. 

آخر على ادعى البائأع: وصورته: رجل جانب مإن الدعوى تكون الثاني: أن الوجه
القاضي وقضى زور، شهود ذلك على وأقام الجارية، هذه مإني اشتريت أنك

المشتري عزم إن الله رحمه حنيفة أبي عند الجارية، وطء للمشتري حل بذلك،
العقد شطري أحد وجد البائأع بدعوى لن وطؤها، له حل الخصومإة ترك على

فتوقف رضاه، بغير المشتري جهة مإن الخر الشطر تولى بقضائأه والقاضي
إذا هذا حقه، في فينفذ اختاره، فقد الخصومإة ترك على عزم فإذا اختياره، على
ّدعي أقام ًا المدعي يقم لم ولو زور، شهود الم ورد المشتري وحلف شهود



لن وطؤها، له حل الخصومإة ترك على البائأع عزم إن البائأع، على الجارية
له، فسخ النكاح عدا مإا جحوده لن حقه، في الشراء انفسخ المشتري بجحود
فقد الخصومإة ترك على عزم فإذا اجتهاده، على البائأع، حق في الفسخ وتوقف
وطؤها. للبائأع فيحل بينهما، الفسخ فتم اختاره

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
بعضهم: تفسيره قال الخصومإة ترك على العزم تفسير في المشايخ اختلف ثم

وإنه الفسخ على العزم بمجرد البائأع جهة مإن الفسخ أثبت فقد بالقلب، العزم
في كان لو أنه ترى أل النية، بمجرد يثبت ل العقود مإن شيء فسخ لن مإشكل؛

أن إل النية بمجرد ينفسخ ل الفسخ بقلبه ونوى رؤية خيار أو شرط خيار البيع
بفعل الفسخ فيكون بالوطء، الخصومإة ترك على المسألة: عزم مإعنى يكون

النية. بمجرد ل النية به اقترنت
ذلك على وأقام مإقبوضة، هبة رجل على ادعي العقد: رجل صور جملة ومإن

القضاء ينفد الله رحمه مإحمد قول فعلى للمدعي، القاضي وقضى زور، شهود
ًا ًا ل ظاهر الله رحمه حنيفة أبي وعن به، النتفاع له للمقضي يحل ل حتى باطن

ًا، تنفذ هل الزور بشهادة بالتبرعات القاضي قضاء أن على بناء روايتان فيه باطن
روايتان.  فيه حنيفة أبي فعن

المإلك وأمإا الجملة، في التبرع إنشاء ولية للقاضي ليس إذ ينفذ ل رواية في
ًا ينفد ل الزور بشهادة فيها فالقضاء المرسلة، يمكن ل هناك لن بالجماع؛ باطن

ًا، القضاء تصحيح ًا؛ الملك إنشاء يمكن ل لنه باطن ًا الملك إنشاء لن سابق مإطلق
الملك أسباب في لن السبب إنشاء وتعذر العباد، وسع في ليس سبب بل

بشهادة بالنسب القاضي قضاء وأمإا البعض، مإن أولى البعض وليس كثرة،
ًا ينفد ل وقيل: إنه الخلفا على إنه قيل فقد الزور خلفا. بل باطن
ذلك على وأقام بذلك أقر وأنه ابنته أنها مإولها على ادعت المسألة: أمإة صورة
حنيفة أبي عند وطؤها المولى على حرم بذلك، القاضي وقضى زور شهود
ًا ًا وترك الب مإات فإن الله رحمهما لمحمد خلف ذكر أكله؟ لها يحل هل مإيراث

فيه. المشايخ واختلف خلفا، ذكر غير مإن أكله لها يحل أنه الرجوع كتاب في
الخلفا. على هو قالوا بعضهم

حنيفة أبو يحتاج القائأل هذا قول فعلى خلفا، بل أكله لها يحل قالوا: ل وبعضهم
أمإكن النكاح قضاء في أنه والفرق والنكاح، النسب بين الفرق إلى الله رحمه

ًا قضائأه تصحيح ًا كذلك ففعله السبب، ادعى لنه السبب، بإنشاء باطن تصحيح
بالرث، الملك ادعى لنه السبب؛ ادعى مإا هاهنا أمإا الممكن، بقدر لقضائأه
للوارث. والثابت

ًا كان مإا عين فكذا مإطلق، مإلك للمورث والثابت عرفا، مإا على للمورث ثابت
المإلك في القاضي وقضاء مإطلق مإلك دعوى هذا أن فعلم للوارث الثابت

ًا.  ينفذ ل المرسلة، باطن

يحتاج القائأل هذا قول فعلى خلفا، بل مإيراثه أكل لها قالوا: يحل وبعضهم
تعرفا ل المرأة أن والفرق تقدم، ومإا النسب بين الفرق إلى الله رحمه مإحمد
بشهادة يعرفا وإنما عنها، غيب العلوق لن حقيقة؛ وعلوقها النسب ثبات



شهادة يعتمد مإنهما واحد كل أن حيث مإن القاضي، كحال حالها فصار الشهود،
حقيقة يعرفا المدعي تقدم مإا في أمإا مإيراثه، تأكل أن لها فيحل الشهود،

القضاء يثبت فل قضائأه، في القاضي وخطأ الدعوى في بطلنه ويعرفا الحال،
ًا يكن لم مإا حقها في كتاب في المسألة هذه مإحمد ذكر مإاتت وإن قبل، مإن ثابت

مإيراثها. أكل له يحل أنه وذكر الرجوع،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يخلو ل الحال لن الكل؛ قول على الجواب وهذا الله رحمه السلم شيخ قال
بالجماع، له فيحل أمإته، إرث فهذا أمإته، كانت فإن ابنته أو أمإته كانت لو إمإا

ًا كان ابنته كانت وإن ً مإيراث السرخسي الئأمة شمس وذكر بالجماع، لها حلل
عند أمإا الكل، قول المذكور كان لو الكل عند مإشكل الجواب هذا أن الله رحمه
قضاء تصحيح طريق فلن الله؛ رحمه حنيفة أبي عند وأمإا فظاهر، مإحمد

ًا عنده القاضي الميراث في النشاء ولية للقاضي وليس السبب، إنشاء باطن
ذكر الله: مإا رحمهم مإشايخنا بعض قال حتى الله رحمه مإحمد قال والنسب

لن الولء، بسبب مإيراثها يأكل أنه وتأويله حنيفة أبي «الكتاب» قول في
القاضي بقضاء له الولء فيثبت النشاء، ولية فيه وله بالحرية، قضى القاضي

القرابة.  بسبب مإيراثها فيأكل هذه

الله رحمه حنيفة أبي عند مإيراثها يأكل أنه عندي الله: والصح رحمه مإحمد قال
باللعان، النسب قطع في النشاء ولية للقاضي كان لما لنه القرابة، بسبب

مإحله صادفا وقد مإحله، صادفا إذا بالنسب القضاء في النشاء ولية له كان
السلم شيخ وذكر مإيراثها، قال: يأكل فلهذا مإعروفا، نسب لها ليس لن هاهنا
القاضي بقضاء يثبت النسب أن آخر مإوضع في الرجوع كتاب في الله رحمه
ًا كان فقال: إن ذلك وجه وذكر الله، رحمه حنيفة أبي عند الزور بشهادة باطن

ِة النشاء يملك بينة غير مإن القضاء لولية النسب إنشاء يملك ل القاضي َد بشها
رحمه حنيفة أبي عن الروايتين إحدى على إنشاءه الخصمان يملك فيما الزور،

الزور. بشهادة الهبة إنشاء يملك الروايتين: القاضي إحدى على يقول فإنه الله،
ًا ينفذ الزور بشهادة القاضي قضاء قال: بأن حتى الرواية، هذه على باطن

أن طريقه ولكن بينة، غير مإن القضاء بولية الهبة إنشاء يملك ل والقاضي
الزور. بشهادة إنشاءها القاضي فيملك إنشاءها يملكان الخصمان

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المحكوم أو المحكوم يعتقده مإا بخلفا القضاء عشر: في الّسادس الفصل

عليه
ِه الفتوى:  مإسائأل بعض وفي

فراجعها رجعية واحدة نواها وهو البتة، طالق لمإرأته: أنت قال فقيه رجل
ًا يراها قاضي، إلى ورافعته ًا، فجعلها ثلث نواها الزوج كان أو بينهما، وفرق ثلث
ًا، يراها القاضي إلى ورفعته فتزوجها، بائأنة واحدة هذا نفد بينهما وفرق ثلث
ًا القضاء ًا، ظاهر مإن تمكنه أن يسعها ول مإعها، المقام له يحل ل حتى وباطن
ًا، نواها الزوج كان فإن نفسها، بائأنة واحدة يراها الذي القاضي إلى فرافعته ثلث

ًا، القضاء هذا نفد رجعية واحدة أو بائأنة واحدة فجعلها رجعية، واحدة أو عند باطن



قول وعلى يتزوجها، أو يراجعها أن يسعه حتى الله رحمهما ومإحمد حنيفة أبي
ًا القضاء هذا ينفذ ل الله رحمه يوسف أبي بالحادثة المبتلى أن فالحاصل باطن
ًا كان إن تلك في يقضي فيما القاضي حكم يتبع أن فعليه له، رأي ل عامإي

حصل أو بالحل، الحكم ) حصل4أ74بأن. ( له الحكم حصل سواء الحادثة
ًا بالحادثة المبتلى كان وإن بالحرمإة، الحكم حصل بأن عليه الحكم رأي، له فقيه
الحل، يعتقد هو كان بأن عليه الحكم حصل إن رأيه بخلفا القاضي وحكم

بل نفسه رأي ويترك القاضي، حكم يتبع أن فعليه بالحرمإة القاضي وقضى
بالحل، القاضي وقضى الحرمإة يعتقد هو كان بأن له الحكم حصل وإن خلفا،

ذكر غير مإن نفسه رأي ويترك القاضي، حكم يتبع أنه المواضع بعض في ذكر
نفسه، رأي يترك ل يوسف أبي قول على أن المواضع بعض في وذكر خلفا،

ًا.  يعتقد فيما القاضي إباحة إلى يلتفت ول حرامإ

ًا كان إذا بالحادثة، المبتلى أن على أجمعنا قولهما: أنا فوجه وقضى عامإي
ًا، كان إذا فكذا قضاؤه، ينفذ له القاضي حق في يلزم القاضي قضاء لن عالم

ًا يصير ومإا الشرع، بأمإر يقضي القاضي أن يوضحه كافة الناس إلى مإضاف
بالجتهاد، النّص يترك ل كما بالرأي، ذلك يترك فل النّص، بمنزلة فهو الشرع،

له المقضي حق في فأمإا عليه المقضي جانب في يقول: اللزام يوسف وأبو
مإخطئ القاضي أن زعمه وفي طلبه بدون القاضي يقضي ل ولهذا إلزام، فل
ذلك. في يتبعه فل القضاء هذا في

ًا جن ثم امإرأة، تزوج رجل مإحمد هشام» عن «نوادر وفي ًا جنون والد وله مإطبق
ًا، يتزوجها امإرأة كل بطلق يتزوج أن قبل حلف كان أنه المرأة فادعت قال: ثلث

ًا، والده القاضي نصب فأبطله بشيء ليس القول هذا أن ورأى نصبه فإن خصم
يسعه هل القول، بهذا الطلق وقوع يرى وهو الزوج، برئ ثم النكاح وأمإضى
المقام يسعه ل يوسف أبي قول قياس على ولكن قال: نعم، مإعها؟ المقام
له. وقع الحكم لن مإعها،
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا أن ولو ًا يراها وهو البتة، طالق لمإرأته: أنت قال فقيه فيما رأيه فأمإضى ثلث
رجعية تطليقة أنها ذلك بعد رأى ثم عليه، حرمإت أنها على وعزم وبينها بينه

صار ذلك في رأيه أمإضى لما لنه يردها ول عليه عزم كان الذي رأيه، أمإضى
القاضي قضى إذا مإا بخلفا حدث، بما ينقضه فل إليه، الحكم انضمام بمنزلة
فجاز وإمإضائأه، رأيه مإن أقوى القاضي قضاء لن عليه؛ عزم الذي رأيه بخلفا
ّعية تطليقه أنها يرى البتداء في كان لو وكذلك به، النقض أنها على فعزم رج
الرأي أن ذكرنا لما عليه يحرم لم تطليقات ثلث أنها ذلك بعد رأى ثم امإرأته،

على يعزم لم البتداء في كان ولو آخر، باجتهاد ينفسخ لم المإضاء به اتصل إذا
ًا رآها حتى رأيه يمض لم ذلك الجتهاد مإجرد لن مإعها، المقام يسعه لم ثلث

إذا إل العمل، وجوب حق في له كالفاسخ ويصير مإثله، باجتهاد ينقض أن يجوز
ً المإضاء كان ًا فاستفتى رأي، له فقيه بالحادثة المبتلى وإذا بالول، مإتصل فقيه
ً المبتلى كان وإن نفسه، بعلم يعمل رأيه بخلفا له فأفتى آخر، يأخذ جاهل

ًا، العامإة عند الرجال أفضل بفتوى فإن له، الجتهاد بمنزلة ذلك ويكون فقه



الفتوى، بخلفا الحادثة تلك في القاضي وقضى الحادثة، تلك في مإضى أفتاه
كان وإن المفتي، فتوى إلى يلتفت ول القاضي، رأي يتبع عليه القضاء كان إن

فهو له، القضاء كان وإن العامإة، عند الحادثة تلك في القاضي مإن أعلم المفتي
رأيه بمنزلة الجاهل حق في المفتي قول لن ذكره، مإّر الذي الختلفا على

المسألة.  تلك عين المسألة هذه فصارت واجتهاده

ًا، بالحادثة المبتلى الرجل يكن لم «القدوري» إذا وفي ًا واستفتى فقيه إنسان
فأخذ بخلفه غيره أفتاه حتى ذلك على يعزم لم فإن حرام، أو بحلل فأفتاه
ويرجع فيه، أمإضاه مإا يترك أن له يجز لم مإنكوحته في وأمإضاه الثاني، بقول
يجب فل بالجتهاد، المجتهد يتعبد كما بالتقليد مإتعبد لنه الول، به أفتى مإا إلى

المقلد فكذا الرأي، ببدل ذلك نقض يجز ولم أمإضاه، بما يعمل أن المجتهد على
بفتوى ذلك ينقض أن يسعه لم المفتين مإن واحد بفتوى العمل على عزم إذا

آخر.
امإرأة فتزوج يتزوجها، امإرأة كل بطلق الرجل حلف «النوادر» إذا وفي

ًا فاستفتى فتواه اتباع وسعه اليمين ببطلن فأفتاه الفتوى، أهل مإن عدلً، فقيه
المرأة. وإمإساك

ًا: إذا وفيه ًا، استفتى أيض ثم أخرى، امإرأة فتزوج اليمين ببطلن فأفتاه فقيه
ًا استفتى ً الولى ويمسك الخرى، يفارق اليمين بصحة فأفتاه آخر، فقيه عمل

أعلم. والله بفتواهما،
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ل ومإا يقول أن للقاضي ينبغي ومإا القاضي أقوال عشر: في السابع الفصل
ينبغي

أقر يقول أن للقاضي يجوز قال: ل أنه الله رحمه مإحمد عن سماعة ابن ذكر
يشهد حتى طلق أو مإال أو قتل، مإن عليه به يقضى الشيء بكذا عندي فلن
أن وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد لحد ليس عدل رجل ذلك على مإعه

مإفترضة طاعته أن لزعمت هذا أجزت لو فتقطع، بسرقة أقر بقتل يقول: أقر
غيره.  ول قاض ل لحد هذا وليس وسلم، عليه الله صلى الله رسول بمنزلة

ًا أقيم قال: ول ذلك مإعه يقول حتى بكذا عندي قاض: أقر بقول أحد على حد
عدلً، ذلك على مإعه والشاهد عدلً، عندي القاضي كان فإن العدل، الرجل

ولي الذي هو الحاكم هذا كان ولو قولهما، يصدق لم وإل عليه، أقيم أن وسعني
لكني بيده، يده أقطع أن القياس في كان عنده مإنه زعم بإقرار هذا يد قطع
نافذ بكذا عندي أقر القاضي قول أن في الفقهاء لختلفا القصاص عنه أدرأ

عن سماعة ابن ذكره مإا جملة هذا عليه مإاله في الدية قال: واجعل عليه،
الله. رحمه مإحمد
الخبار يكون أن إمإا يخلو، ل بشيء رجل إقرار عن القاضي بإخبار بأن واعلم

وشرب والسرقة الزنا باب في كالحد عنه رجوعه يصح بشيء إقراره عن
في يحتاج إنما لنه بالجماع، القاضي قول يقبل ل الوجه هذا في الخمر،
عن رجع فقد الخصم، جحد وإذا الخصم، جحود عند القاضي قول إلى الرجوع
كالقصاص الرجوع عنه يصح ل بشيء إقراره عن الخبار يكون أن وإمّإا القرار،



في قوله قبل الوجه هذا وفي للعباد، هي التي الحقوق وسائأر القذفا، وحد
الله. رحمهم أصحابنا عن الظاهرة الروايات

شمس قال قوله، يقبل قال: ل أنه الله رحمه مإحمد عن سماعة ابن وروى
وأبي حنيفة أبي قول الروايات ظاهر في ذكر الله: مإا رحمه الحلواني الئأمة

ًا، قوله فهو سماعة ابن روى ومإا أولً، ومإحمد يوسف النسخ بعض في ثم آخر
ل بعضها وفي قوله، يقبل ل مإقيدة بعضها وفي مإطلقة، سماعة ابن رواية وقع

القاضي أن الرواية هذه وجه الصحيح، وهو آخر عدل إليه يضم لم مإا قوله يقبل
مإشايخنا مإن وكثير حجة، يكون ل بانفراده فإخباره الكذب، عن بمعصوم ليس
مإشايخنا بعض وذكر القضاة، فساد مإن رأوا لما زمإاننا في الرواية بهذه أخذوا

هشام.  برواية الرواية هذه عن رجوعه

كان ولو قضاياه، تنفذ أنه ترى أل أمإين القاضي أن الظاهرة الروايات وجه
ًا ًا كونه لن قضاؤه، نفد لما مإتهم ًا، كونه ينافي مإتهم ينافي أنه ترى وأل قاضي
ًا، كونه ل وإنما والمولودين، الوالدين حق في قضاياه تنفذ ل أنه ترى وأل شاهد
المإين وقول بمتهم، ليس أنه علمنا قضاياه نفذ لما وهاهنا التهمة لمكان ينفذ

َدع. كالوكيل مإقبول والمو
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
يجعل الله رحمه الماتريدي مإنصور أبو الهدى إمإام الزاهد المإام الشيخ وكان
ًا القاضي كان وجوه: إن على المسألة هذه ً عالم علمه لن قوله؛ نقبل عدل

ً كان وإن الجور، عن تؤمإنه وعدالته الغلط، عن يؤمإنه لم عالم غير عدل
ً كان وإن قوله، قبل ذلك أحسن إن يستفسر ًا جاهل ًا أو فاسق جاهل غير فاسق

السبب. يعاين أن إل قوله يقبل ل
لنه أصلً؛ قوله يقبل ل فسقه أو جهله وقال: مإع ذلك، مإشايخنا بعض وأنكر
بالقرار، الحق ثبوت عن القاضي أخبر إذا وهذا الجور، أو الغلط إمإا عليه يخافا

وعدلوا عندي بينة بذلك قال: قامإت بأن بالبينة الحق ثبوت عن أخبر إذا فأمإا
رجوع لن القرار بخلفا بها يحكم أن وله قوله قبل ذلك، على شهادتهم وقبلت
أخبر إذا ذكرنا الذي هذا يعمل ل الخصم رجوع وهاهنا يعمل، ثمة الخصم

قاض. وهو شيء عن القاضي
رجل فجاء القاضي عزل إذا وصورته، العزل بعد شيء عن أخبر إذا فأمإا

وكذا كذا ) وذلك4ب74( مإالي، وقع وقال: إنه المقلد، القاضي إلى وخاصمه
ًا، ولي قتل قال: إنه أو حق بغير هذا إلى القاضي وقال حق بغير قاض وهو فلن

ابن رواية فعلى ببينته أو بإقراره، عليه قضيته بقضاء فعلت مإا فعلت المعزول
يقبل ل أن فأولى قاض وهو قوله، يقبل ل روايته على قوله: لنه يقبل ل سماعة

العزل.  بعد قوله

وقع الذي العين كان أن وجهين: إمإا على المسألة الظاهرة الرواياِت على فأمإا
ًا الخصومإة فيه ًا، كان أو قائأم ًا، الوجهين وفي هالك القاضي، على ضمان ل جميع

مإنك وأخذتها بألف لفلن عليك لرجل: قضيت المعزول القاضي قال إذا وكذلك
ًا، كنت مإا حين إليه ودفعتها العزل بعد مإني أخذتها بل الرجل: ل وقال قاضي
ًا، إقراره أضافا القاضي لن الظاهرة؛ الروايات على القاضي قول فالقول ظلم



فعل فإن عليه، الضمان وجوب الحالة تلك في ينافي له مإعهودة حالة إلى
بالضافة فيكون الحوال، مإن بحال الضمان يوجب ل القضاء وجه على القاضي

ًا الحالة تلك إلى بالبيع كالوكيل وصار الشرع في للمنكر والقول للضمان، مإنكر
وكان يدي في الثمن وهلك الثمن وقبضت بعت كنت العزل: قد بعد قال إذا

الوكيل، على الضمان يوجب ل ببيعه الموكل: استهلكت وقال العزل، قبل ذلك
بحال الضمان يوجب ل الموافقة وجه على الوكيل فعل لن يضمن؛ ل وإنما

ًا الحالة تلك إلى بالضافة فيكون للصبي الوصي قال إذا وكذلك للضمان، مإنكر
الصبي: ل وقال مإثله، نفقة وذلك وكذا كذا مإالك مإن عليك البلوغ: أنفقت بعد
يوجب ل بالمعروفا الوصي فعل لن الوصي؛ قول فالقول مإالي، استهلكت بل

ًا الحالة تلك إلى بالضافة فيكون بحال الضمان ذلك ينزع وهل للضمان مإنكر
ًا؟ كان إن له المقضي يد مإن الشيء وجهين. على فهو قائأم
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ولم هذا، مإن آخذه لم الصل مإن مإلكي العين هذا يقول اليد صاحب كان إن

دليل واليد يده، في المال لن يده؛ مإن ينزع ل به لي المعزول القاضي يقض
ً وجد إذا إل عليه الملك فيحال الملك، بخلفه.  آخر دليل

لي قضى المعزول القاضي لن مإلكي؛ العين يقول: هذا اليد صاحب كان وإن
ًا كونه الّرجل هذا على به لنهم عليه المقضي إلى ويسلم يده، مإن ينزع قاضي

بفعل عليه المقضي جهة مإن له المقضي إلى العين هذا وصول على تصادقوا
التملك يدعيان الحالة تلك في القضاء إلى بالضافة له والمقضي القاضي ذلك
ًا، العين كان إذا أمإا المنكر، قول فالقول مإنكر، وهو عليه في فالدعوى مإستهلك

والقول للضمان، مإنكر الحالة تلك إلى بالضافة والقاضي الضمان، في الحاصل
الصل» «إقرار مإوضعها كثيرة أجناس المسألة ولهذه الشرع، في المنكر قول

«الزيادات». و
مإذهبنا وهذا اليتامإى، أمإوال يقرض أن القاضي»: وللقاضي «أدب في قال

ًا يمكنه مإا وقل اليتيم، أمإوال حفظ إلى يحتاج القاضي لن وهذا للشافعي، خلف
لليتيم أنفع القراض بطريق والدفع غيره، إلى الدفع إلى فيحتاج بنفسه الحفظ

مإال مإن هلكت المودع يد في هلكت إذا الوديعة لن اليداع، بطريق الدفع مإن
فهو المستقرض، مإال مإن يهلك المستقرض يد في هلك إذا والقرض اليتيم،
يملك أن أولى اليداع القاضي مإلك فإذا لليتيم، أنفع القراض قولنا: إن مإعنى

القراض.
به يشتري مإا يجد لم إذا القراض القاضي يملك «القضية»: وإنما في قال

عليه يتعين بل القراض يملك ل وجد إذا فأمإا غلة، مإنه لليتيم (و) يكون لليتيم
إليه يدفع مإن وجد إذا وكذلك الله، رحمه مإحمد عن روي هكذا قال الشراء،

لنه الصغير؛ حق في أنفع لنها يقرض؛ ول مإضاربة، مإاله يدفع مإضاربة مإاله
مإن يقرض أن ينبغي أقرض وإذا يحصل، ل وبالقرض للصغير الربح به يجعل

مإن يكتب أن وينبغي يأوي، المفلس ذمإة في المال لن المفلس؛ مإن ل المليء
ًا أقرضه ًا صك عن يتفقد أن وينبغي الصبيان، حق يفوت كيل النسيان عن خوف

ل كما إذ المال، مإنه يسترد مإنهم واحد أفلس إذا حتى وقت كل في أحوالهم
المفلس.  على المال يترك أن يجوز ل المفلس يقرض أن يجوز



القاضي عند تجمع التي المإوال في الله رحمه مإحمد عن هشام: يذكرنا قال
حنيفة أبا أن فأخبرنا بضمان؟ أو بوديعة دفعها للقاضي أفضل ذلك أي ليتام
قال: بضمان، يدفعها أن يرون كانوا الله، رحمهم يوسف وأبا ليلى أبي وابن

قال: والممات، المحيا يوفي يضمن الذي كان إذا الله رحمه مإحمد قول وكذلك
ذلك. لنفسه يستقرض أن للقاضي وليس
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ًا أن «المنتقى» لو في أمإينه باع أو يتيم مإال أودع أو بنفسه، يتيم مإال باع قاضي

فشهد غيره، واستقضي القاضي هذا مإات ثم رجل، مإن بذلك يعلم وهو بأمإره،
ًا يقول: استودعت الول القاضي سمعوا أنهم قوم يقول: أو اليتيم، مإال فلن
ًا بعت الثاني القاضي قال: يقبل فلن، فجحد وكذا بكذا اليتيم فلن مإال فلن
أشهدهم الول يكن لم وإن بالمال والمشتري المستودع ويأخذ الشهادة، هذه
غائأب أو يتيم مإال القاضي قبض وإذا سواء، عليه وقوله قضاؤه بذلك، قضى أنه

ول قوم إلى دفعه أنه علم وإن ضامإن، فهو هو؟ أين يعلم ول بيته، في ووضعه
ولي إلى القاضي: دفعت قال إذا وكذلك عليه، ضمان فل دفعه؟ مإن إلى يدري

hعليه. ضمان فل دفعته مإن إلى أدري ول اليتام، أولياء مإن
ًا في إلى الخصوم يرد أن القاضي «الصل» وسبيل في ذكر «المنتقى» أيض
الئأمة شمس ذكر القضاء، فصل له استبان وإذا القضاء فصل له يستبين لم إذا

إلى ردهم القضاء استبيانه حال الصلح في طمع إذا الله: أنه رحمه السرخسي
الصلح.  عن ييأس لم مإا يقضى ول الصلح

بأس فل الخصمين، اصطلح في القاِضي طمع القاضي» وإذا «أدب في وذكر
لم فإن مإرتين، مإن بأكثر يردهم أن ينبغي ول عليهم، الحكم ينفذ ول يردهم، بأن

يردهم، أن غير مإن بينهم القضاء أنفذ وإن بينهم، القضاء أنفذ الصلح في يطمع
كتابة القاضي أراد وإذا الصلح، في طمع وإن به، يريد مإنهم، سعة في فهو

ًا ذلك على يأخذ أن وأراد بنفسه، والمحاضر السجلت هذا لن ذلك، فله أجر
عليه، زايد أمإر السجل وكتابة بالحكم، القضاء تمام فإن القضاء عمل مإن ليس
لغيره. أخذه يجوز فيما والتقدير لغيره، أخذه يجوز مإا بقدر يأخذ إنما ولكن
الله، رحمه حنيفة أبي عن الله رحمه شجاع أبي الجل المإام السيد عن يحكى
إذا اللف دون وفيما دراهم، خمسة درهم ألف كل المتقدمإين: في بعض وعن
ًا، خمسة اللف كتابة مإشقة مإثل كتابته مإشقة كان النصف على كان وإن أيض
دراهم. عشرة ذلك ضعف كان وإن ونصف درهمان ففيه ذلك، مإن

أخذ له حل بنفسه القسمة يتولى القاضي كان النسفي» وإذا «فتاوى وفي
الصغار كنكاح عليه مإباشرته وجب وقد القاضي باشره نكاح وكل الجر

أخذ له حل عليه مإباشرته يجب لم ومإا عليه، الجرة أخذ له يحل فل والصغائأر،
الجر يأخذ أن له ينبغي ل اليتيم لمصلحة اليتيم مإال يبيع أن وأراد عليه، الجرة

غاب وإذا بيعه، ينفذ ل بالبيع وأذن أخذ ولو الذن، هذا لجل اليتيم مإال مإن
على البينة وأقام الول الزوج حضر ثم آخر، بزوج وتزوجت امإرأته، عن الرجل
شمس فتوى حكى هكذا يعزرها، ل فالقاضي الطلق تدعي والمرأة النكاح،
وجدت مإا أني إل تقول: طلقني أن يمكنها لنه الله؛ رحمه الوزجندي السلم

الطلق. على البينة
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم



أنه قلبه في يقع مإدة يتربص البلدة فقاضي أمإوالً، وترك بلدة في مإات غريب
له يحضر ولم المدة، هذه تربص فإذا المدة، هذه في يحضر وارث له كان لو

ذلك، وأشباه اليتام ونفقة القناطر، إلى ويصرفها المال بيت في يضعها وارث
أ75( بيت مإال مإن حقه يقضي المصارفا إلى صرفها بعدمإا الوارث حضر وإذا

«الصل». في قال ) المال4
اشهد له يقول بأن الشهود تلقين للقاضي الله: ويكره رحمه حنيفة أبو قال

به. بأس الله: ل رحمه يوسف أبو وقال بكذا،
إذا الشاهد بتلقين بأس الله: ل رحمه يوسف أبو «المنتقى»: قال في وقال
الشهود بعض ورأى بالقضاء، ابتلي حين ذلك يوسف أبو قال وإنما عدلً، كان

ًا ومإن حشمة، وللقاضي هيبة، القضاء بمجلس لن وهذا الشهادة، أداء عن عجز
البيان على يسعه لم إذا البيان عليه يتعذر المجلس هذا في التكلم يتعود لم

القاضي.
غير يسعه ل بينهم فرق الشهود أمإر في القاضي ارتاب «الصل»: وإذا في قال

ًا ويسألهم ذلك، بطريق السؤال هذا ويكون هذا؟ كان ومإتى هذا؟ كان أين أيض
فإن فرقهم، فإذا الصل، في الشهود على هذا يجب ل كان وإن الحتياط،

ًا ذلك في اختلفوا وإن يردها، ل يفسدها ل كان وإن ردها، الشهادة يفسد اختلف
التهمة. بمجرد ترد ل فالشهادة يتهمهم، كان
اتهم الله: إذا رحمه حنيفة أبو قال يوسف أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي

كان مإن وعدد الثياب، لبس في اختلفهم إلى يلتفت ول بينهم، فرق الشهود
ُكون أن بعد المواضع اختلفا إلى ول والنساء، الرجال مإن مإعهم على الشهادة ي

في اختلفا المواضع في فالختلفا الفعال، على الشهادة كانت وإن القوال،
الشهادة.

شهود أنهم وظننت الريبة، ورأيت اتهمتهم الله: إذا رحمه يوسف أبو وقال
في اختلفوا فإذا مإعهم، كان ومإن والثياب المواضع عن وأسألهم أفرق، الزور
الشهادة.  به أبطل عندي فهذا ذلك،

فالقاضي بدار، لرجل شهدا شاهدين في الله رحمه مإحمد عن إبراهيم وعن
ًا، بشهادتهما يقطع ل العلة هي كيف يسألهما أخبرك، الشاهد: ل قال فإن شيئ

الشهادة. أمإضيت له، هي هذا على أزيد ول
ًا ادعى يوسف: رجل أبي وعن اليد صاحب يسأل ل فالقاضي إنسان يد في عبد
للشهود يقول أن للقاضي الله: ليس رحمه حنيفة أبو وقال لك؟ هذا أين مإن

مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي وهب، أو باع يعلمونه ل لرجل بشيء
عن يسألهما أن فله لرجل بدار شاهدان القاضي عند شهد إذا الله رحمهما

أعلم. والله البناء،
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المعزول القاضي ديوان مإن المحاِضر قبِض عشر: في الثامإن الفصل
أمإنائأه مإن أمإينين يبعث أن المقلد للقاضي ينبغي غيره وقلد القاضي عزل إذا

فيها التي خريطته القاضي وديوان ديوانه، المعزول القاضي مإن ليقبضا
ُقوام الوصياء ونصب والمحاضر، الصكوك ومإا النفقات وتقدير الوقافا، في وال
الخصم يد في إحداهما يضع نسختين الشياء لهذه يكتب القاضي لن يشاكله؛



أمإكنه إليها الرجوع إلى احتاج إذا حتى ديوانه، في يجلدها والخرى والقيم،
والقاضي والتبديل، التغير عليه يؤمإن ل الخصم يد في فما إيقان، عن بها العمل
التي الحوادث في ذلك إلى الرجوع إلى يحتاج لنه ذلك؛ قبض إلى يحتاج المقلد

المعزول القاِضي أبى وإن ذلك، ليقبضا أمإنائأه مإن أمإينين فيبعث إليه، ترفع
يجبر المال بيت مإن الشياء هذه نسخة عليه كتب الذي البياض كان فإن الدفع،

في يترك فل لغيره، العمل صار وقد به، للعمل ذلك اتخذ إنما لنه الدفع، على
المشايخ اختلف فقد الخصوم مإال مإن أو القاضي مإال مإن ذلك كان وإن يده،
فيه. 

لحق إحياء به للعمل بل للتمويل اتخذه مإا لنه الدفع؛ على يجبر أنه والصح
وأمإوال الودائأع يقبضان ديوانه قبضا وإذا غيره، إلى العمل صار وقد المّسلمين،

ًا اليتامإى َء ويأخذان المقلد، عند ويكون أيض ًا، المحبوسين أسما فالقاضي أيض
ً حبس إذا الذي والسبب وجده، أبيه واسم اسمه يكتب أن ينبغي بحق رجل

الفلس، على البينة لسماع إليه يحتاج لنه الحبس، وتاريخ حبسه، لجله
ًا، ذلك فيأخذان في يذكر أن وينبغي ديوانه، في ذلك المقلد القاضي ويجعل أيض
بناء لنه عمله، وقت مإن ل المعزول أثبته الذي الوقت مإن الحبس تاريخ تذكرته

الحبس وأسباب المحبوسين، عن المعزول القاضي ويسألن الحبس، ذلك على
بواحد التحق بالعزل وإنه حجة يكون وكيف حجة، المعزول القاضي قول لن ل،

ويجمع الحبس، أسباب عن المحبوسين ويسأل ليكشف ولكن الرعايا؟ مإن
ًا، لهم يحضر لم جماعة المحبوسين في كان وإن خصومإهم، وبين بينهم خصم

ًا يطلقهم ل المقلد فالقاضي حق، بغير وقالوا: حبسنا بالقاضي للظن تحسين
ًا ويأمإر حبسهم، مإن باشر فيما المعزول ًا وجدنا أنا بالنداء مإنادي ًا فلن وفلن

الخصومإة فصل رجل حضر فإن فليأتنا، حق عليهم له كان فمن مإحبوسين،
بكفيل. أطلقهم وإل وجهه، على بينهما

قبل القاضي رأي إلى مإوكول الطلق فيها يسع التي والمدة النداء مإدة وتقدير
يأخذ ل الله رحمه حنيفة أبي قول على أمإا قولهما، الكفيل أخذ مإن هاهنا ذكر مإا

ًء مإسألتين: على بنا
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أبي عند الكفيل بأخذ يحتاط ل الورثة بين التركة القاضي قسم إحداهما: إذا
ًا حنيفة، لهما. خلف

أبي عند الكفيل بأخذ يحتاط ل التركة مإن الغرمإاء دين القاضي قضى الثانية: إذا
ًا حنيفة لهما.  خلف

الكفيل الله: يأخذ رحمه السرخسي الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
القسمة، مإسألة في أن الله رحمه حنيفة لبي والفرق الكل، قول على هاهنا

هذا تأخير يجوز ول مإوهوم، الخر وحق ظاهر، حضر الذي هذا حق الدين وقضاء
الحق المسألة هذه في أمإا مإوهوم، لحق الكفيل أخذ وقت إلى الظاهر، الحق

َنا ظاهر؛ الكفيل أخذ في يكون فل الّسداد، على المعزول القاضي فعل نحمل ل
مإوهوم. لحق ظاهر حق تأخير

فصول. على يشتمل وإنه بالدين أحدها: الحبس أنواع الحبس بأن اعلم ثم



المعزول، القاضي عند به أقررت فلن بدين المحبوس: حبست قال الول: إذا
ذلك في خصمه صدقه فإن خصمه، وبين المحبوس بين يجمع المقلد فالقاضي

وقال: بالدين، المحبوس أنكر إذا وأمإا ذلك، خصمه طلب إذا الحبس إلى أعاده
ًا علي يدعي هذا إن ًا حبسني وقد حق بغير شيئ عليه يقول: لي وخصمه ظلم

فإذا ادعى، مإا على البينة بإقامإة خصمه يأمإر فالقاضي بحق، حبسته وقد كذا،
إلى واحتاج بالعدالة يعرفهم لم وإن حبسه، أدام بالعدالة القاضي وعرفهم أقام

ً أخذ السؤال سبب يظهر لم لنه يحبسه ل أمإا يحبسه، ول ويطلقه بنفسه، كفيل
ًا الكفيل بدون يطلق ل وأمإا حبسه، يجد لم البينة حضر لو لنه للمدعي، نظر

عليه.  المدعى

ً مإني يأخذ فمره فلن، بدين مإحبوس المحبوسين: أنا بعض قال وإن كفيل
في المحبوس وصدق حضر فإذا خصمه، بإحضار يأمإر فالقاضي ويطلقني،

شهد ولكن يعرفه، لم أو ونسبه باسمه له المقر يعرفا والقاضي إقراره،
يأمإر القاضي كلها الوجوه وفي بذلك، الشهود يشهد لم أو بذلك، الشهود

المواضعة، لتهمة يطلق ول عليه، حجة إقراره لن إليه؛ المال بأداء المحبوس
ًا ويأمإر الوجوه في أطلقه آخر خصم يحضره لم فإن بينا، مإا على بالنداء مإنادي
الوجه في وذكر والثاني، الول الوجه في الكفيل أخذ الخصافا يذكر ولم كلها،

الكفيل أخذ لن كلها؛ الوجوه في الكفيل أخذ ذكروا مإشايخنا وبعض الثالث،
المحبوس يجيء لم إذا وكذلك سواء، الثلثة الوجوه المعنى هذا وفي للتوثق،
وأطلقه، كذا، مإدة وأمإهله الرفق، أختار له: أنا المقر قال ولكن بالمال،

قال وإن بكفيل، يطلق ثم قلنا، الذي بالطريق ويحتاطه يطلقه، ل فالقاضي
خصم لي ليس إذ الكفيل إعطاء علي يجب قال: ل أو لي، كفيل المحبوس: ل

ينادي، حتى بإطلقه يعجل ولم ذلك، في يتأنى فالقاضي الكفيل، مإني يطلب
أطلقه. ذلك بعد خصم له يحضر لم فإن
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا الخالصة العقوبات بسبب الثاني: الحبس الوجه قال فإذا كالقصاص، للعبد، حق
القاضي وجمع لفلن، بالقصاص أقررت لني حبست المحبوسين: إنما بعض
أن وجهين: إمإا أحد مإن ذلك يخلو ول أقر، فيما خصمه وصدقه خصمه، وبين بينه

) 4ب75( يكوَن

مإن القاضي يخرجه النفس في كان فإن الطرفا، في أو النفس في القصاص
لن بمال؛ أقر لو مإا بخلفا يتأنى ول الستيفاء، مإن خصمه ويمكن الّسجن،

إليه ويدفع بالمال، الرجل لهذا يقر حتى تواضعا بأن المواضعة تهمة يتأتى هناك
ويكون دفع، مإا أخذ السجن مإن خرج إذا ثم السجن، عن يتخلف حتى المال،
بنفسه يجود ل النسان لن المواضعة؛ تهمة يتأتى ل هاهنا أمإا غيره، الخصم

يخرجه الطرفا في القصاص كان وإن افترقا، فلهذا السجن، عن ليتخلص
ًا، الّسجن مإن القاِضي في يعجل ل ولكن الستيفاء، مإن خصمه ويمكن أيض
الرجل هذا مإع فتواضع نفسه، في حق عليه آخر لرجل يكون أن لجواز إطلقه

النفس. في الخر حق فيبطل السجن، عن ليتخلص بطرفه له ليغر
ًا الخالصة العقوبات بسبب الثالث: الحبس ِه حق ّل وشرب الزنا، نحو تعالى ِل



بالزنا أقررت لني حبست، المحبوسين: إنما بعض قال إذا والسرقة، الخمر
ّد، علّي ليقيم فحبسني مإجالس، أربع في مإرات أربع المعزول القاضي عند الح

ّد عليه يقيم ل المقلد فالقاضي حجة تكون ل القارير تلك لن القارير؛ بتلك الح
أربع في مإرات أربع عنده أقر فإن المإر، فيستأنف المولى، القاضي حق في

صحة يمنع العهد تقادم لن يتقادم؛ لم أو العهد تقادم الحد، عليه أقام مإجالس،
ًا، كان إن فيرجمه القرار صحة يمنع ل أمإا الشهادة، غير كان إن ويجلده مإحصن
رجع وإن نفسه، في خصم يجيء أنه لجواز إطلقه في يعجل ل ولكن مإحصن،

القاضي يعجل ل ولكن الول، القاضي عند رجع لو كما رجوعه، صح القرار عن
الحيلة.  لتوهم إطلقه في

المعزول القاضي فحبسني بالزنا، علي البينة قامإت لنه حبست قال: إنما وإن
في مإعتبرة غير المعزول القاضي عند القائأمة فيقول: البينة الحد، علي ليقيم
هذا عند الشهود شهد ولو البينة، بتلك الحد عليه يقيم فل القاضي، هذا حق

ًا، الحد عليه يقيم ل بزناه القاضي العهد تقادم لن تقادم؛ قد العهد كان إذا أيض
بعد ويطلقه يتأنى، بل الحيلة لتوهم إطلقه في يعجل ول الشهادة، صحة يمنع
ذكرنا. لما بكفيل ذلك
أو عنده، الخمر بشرب أقررت لني حبست المحبوسين: إنما بعض قال فإن
ّد، علّي ليقيم فحبسني الخمر بشرب علّي البينة قامإت لنه ل القاضي فهذا الح

على يقام إنما الشرب حد لن يوسف؛ وأبي حنيفة أبي عند الحد عليه يقيم
وأبي حنيفة أبي عند مإنه توجد والرائأحة بطنه، في الخمر كان إذا الشارب
مإعروفة والمسألة السواء، على ذلك في والقرار البينة الله رحمهما يوسف

الحدود. في
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علّي البينة قامإت لنه أو فلن، مإن بالسرقة أقررت لني حبست قال: إنما وإن

في الدعوى لن خصمه؛ وبين بينه يجمع القاضي هذا فإن فلن، مإن بالسرقة
لم أو العهد تقادم بالقطع عليه يقضى ول المال، باب في كما شرط السرقة
ًا البينة قامإت ولو إطلقه، في يعجل ول يتقادم، إذا بالقطع عليه يقضي ل ثاني
السواء. على الحكم هذا حق في الزنا وحد السرقة فحد العهد تقادم

حد وهو العبد، حق وبين تعالى الله حق بين هي عقوبة بسبب الرابع: الحبس
بالزنا، الرجل هذا قذفت لني حبست المحبوسين: إنما بعض قال إذا القذفا،
في القاضي يعجل ول القذفا، حد مإنه استوفى إقراره في الرجل ذلك وصدقه
الخالصة الحدود عن الرجوع بخلفا رجوعه يصح ل أقر عما رجع ولو إطلقه،

تعالى. لله
والمإوال.  الودائأع حكم إلى جئنا

وهو إليه، المال مإن دفعته وكذا كذا فلن يدي المعزول: على القاضي قال إذا
بالتسليم أمإر ذلك جميع في المال يديه في الذي صدقه فإن فلن، بن لفلن

القدر هذا المعزول القاضي فلن إلي قال: دفع وإن ظاهر، وهذا له، المقر إلى
له المقر إلى بالتسليم أمإر الوجه هذا وفي لمن، أنه أدري ل لكن المال مإن

ًا، يد يده فكان المعزول، القاضي جهة مإن إليه وصل المال أن أقر لنه أيض



إذا اليد وصاحب لفلن، أنه المعزول القاضي أقر وقد مإعنًى، المعزول القاضي
القاضي كذب اليد صاحب كان وإن إليه، بالتسليم أمإر لغيره يده في بما أقر

ًا، ظاهر وهذا قوله، فالقول قال، مإا جميع في المعزول صاحب كان وإن أيض
غير آخر لفلن وهو المال، مإن القدر هذا المعزول القاضي إلي قال: دفع اليد

وجهين: على فهذا القاضي، له أقر الذي
لما لنه القاضي؛ له أقر الذي إلى بالتسليم يؤمإر الوجه هذا وفي أحدهما: هذا،

المعنى، حيث مإن للقاضي باليد أقر فقد القاضي، جهة مإن إليه بالوصول أقر
هاهنا. كذا بالتسليم يؤمإر لفلن يقول: إنه وهو حقيقة القاِضي يد في كان فلو

غير لفلن يدي في الذي قال: المال بأن بالملك بالقرار بدأ الثاني: إذا الوجه
إلى بالتسليم أمإر المعزول القاضي إلى دفعه المعزول القاضي له أقر الذي
يده، في بما أقر لنه صح قد الول بالملك إقراره لن اليد؛ صاحب له أقر الذي

أقر فقد المعزول، القاِضي إلى ذلك: دفع بعد قال فإذا له، المقر حق به وتعلق
له أقر لمن أقر فقد لفلن، أنه يقر المعزول والقاضي المعزول، للقاضي باليد

دفع فإن الول، حق في للثاني إقراره يصح فل الول، به أقر مإا بعد به القاضي
وعند مإحمد، عند فكذلك بقضاء، دفع وإن للثاني، ضمن قضاء بغير الول إلى
يضمن. ل يوسف أبي
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فلن إلى دفعه لفلن يدي في الذي المال هذا أن الرجل أقر المسألة: إذا أصل
له المقر إلى بالتسليم المقر يؤمإر هناك فإن مإلكي، الدافع: هو وقال آخر،

والمسألة ذكرنا، الذي والختلفا التفصيل على فهو للثاني؟ يضمن وهل الول،
القرار. كتاب في مإعروفة

تركة مإن اليتيم فلن أصابه درهم ألف يدي المعزول: في القاضي قال وإن
فهو المال ذلك الورثة باقي مإن أحد يدع لم فإن ذلك، في اليد ذو وصدقه أبيه،

لليتيم، به يقر المعزول والقاضي المعزول، للقاضي أقر اليد صاحب لن لليتيم؛
يستوفا الورثة: لم باقي قال وإن لليتيم، ذلك فيكون أحد، ذلك في ينازعه ولم
ًا المال ذلك كان الميت تركة مإن حقه أحد مإنا واليتيم الورثة، جميع بين مإشترك
لوالد كان المال أن أقر قد وهو مإعنى، المعزول للقاضي اليد لن جملتهم؛ مإن

ًا يصير للنسان كان ومإا اليتيم، إذا إل البعض به يختص ول ورثته، لجميع مإيراث
أنكروا لما المعزول القاضي بقول ذلك يثبت ولم حقوقهم، الباقين استيفاء ثبت

صح فقد الرعايا، مإن بواحد التحق بالعزل المعزول القاضي لن الستيفاء؛
يصح ولم به، المقر اليد باعتبار والدهم مإلك هذا أن المعزول القاضي إقرار

هذا يثبت لم وإذا المعنوية، يده باعتباره بالستيفاء الورثة سائأر على إقراره
مإن واليتيم الورثة، سائأر بين فيقسم الميت، تركة المال هذا فإن الستيفاء،
بالله: الورثة باقي ويحلف لليتيم ينظر أن المقلد للقاضي ينبغي أنه إل جملتهم،

بنفسه النظر عن عاجز لنه فلن؛ والدكم تركة مإن حقوقكم استوفيتم مإا
المقلد.  القاضي له فينظر

تركة مإن يقل: أصابه ولم اليتيم، لفلن المال المعزول: هذا القاضي قال وإن
القاضي لن لليتيم؛ فالمال والدهم تركة مإن أنه الورثة باقي وادعى والده،



ًا ليصير اليتيم لوالد بالملك أقر مإا هاهنا المعزول ًا بكونه مإقر بل لورثته، مإيراث
ًا، بالملك لليتيم أقر ًا كونه ضرورة مإن وليس مإطلق مإن يكون أن لليتيم مإملوك

ًا لنفسهم يدعون الورثة باقي ذلك فيعمل والده، تركة فل المال، هذا في حق
بحجة. إل يصدقون

ً كان وإن في وأشهد بينة، الصك في بين القاضي كان قد رجل على بصك مإال
استوفوا الورثة سائأر وأن فلن، والده تركة مإن أصابه اليتيم لفلن أنه الصك

على المعزول القاضي قول وكذلك بحجة، ليس الصك فنقول: مإجرد حقوقهم،
يشهدون شهود شهادة الحجة وإنما بحجة، ليس حقوقهم الورثة باقي استيفاء

شهد فإن بالستيفاء، إقرارهم على أو بالستيفاء، عليهم القاضي إشهاد على
الورثة. لسائأر فهو وإل ) لليتيم4أ76( المال هذا كان بذلك الشهود
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ًا أن الشهود، بشهادة عندي المعزول: ثبت القاضي قال وإذا ضيعة وقف فلن
غلتها بصرفا وأمإرته فلن، يدي على ووضعتها بذلك، وحكمت كذا، على كذا
ورثة أقر فإن اليد، صاحب بذلك وصدقه الوقف، في المشروط السبيل إلى

للقاضي الضياع على اليد لن الوقف؛ هذا المقلد القاضي أنفذ بذلك الواقف
ًا، زعمه مإن جهة مإن بوقفيته أقر قد وهو المعزول، في خلفاؤه وصدقه مإالك

ًا، كان لو الميت بتصديق تصديقهم فيعتبر ذلك، جحدوا قد الورثة كان وإن حي
ًا كان بينة عليهم يقم ولم ذلك، كون يثبت القاضي بإقرار لن بينهم؛ مإيراث

ًا الضيعة ًا مإلكه على فيبقى الوقفية، تثبت ولم للميت، مإلك ورثته، بين مإيراث
قضي نكلوا وإن مإاض، فالمإر حلفوا فإن علمهم، على الورثة يستحلف ولكن
عليهم القاضي قضى بذلك عليهم البينة قامإت وإن بإقرارهم، بالوقفية عليهم

حياته.  حال الواقف على البينة قامإت لو كما بالوقفية،

وبين المسجد، قال: على أو أرباب، على وقف المعزول: إنه القاضي قال وإن
ًا ول ينفذه، المقلد فالقاضي فلن، يقل: وقفها ولم البر، وجوه مإن آخر وجه

ورثة ينكر ربما فإنه عسى بالوقف، يضر التفسير لن التفسير؛ عن يسأل
ًا، فيردونه بينه ذلك على يوجد ول الوقف، الواقف كل في السبيل هو وهذا مإيراث
ًا، الستفسار يقع مإوضع وينبغي بالجمال، ويكتفي يتركه المقلد فالقاضي ضار

وغلتهم اليتامإى أمإوال مإن أيديهم، على جرى مإا المإناء يحاسب أن للقاضي
فيما المإانة أدى هل ينظر حتى يرى مإا حسب على سنة وكل أشهر، ستة كل

غيره. استبدل خان وإن عليه، قرره المإانة أدى فإن خان؟ أو إليه فوض
يحاسب وكذلك سنة، كل المإناء يحاسب كان عنه الله رضي عمر أن بلغنا

أيديهم في حصل مإا مإقدار في قولهم ويقبل ذكرنا، لما الوقافا، على القوام
في الصل فإن السواء، على ذلك في والقيم الوصي والمإوال، الغلت مإن

الوقافا مإن يخبر وفيما المقبوض، مإقدار في القاضي قول القول أن الشرع
ًا كان إن الراضي، مإؤنات في مإنها صرفا ومإا الضيعة، على أو اليتيم، على وصي
ذكر هكذا قوله، يقبل ل يحتمل ل فيما كان وإن المحتمل، في قوله يقبل

القيم. وبين الوصي بين وفرق القاضي»، «أدب في الخصافا
والتصرفا. الحفظ إليه فوض فالوصي: مإن

التصرفا.  دون الحفظ إليه فوض والقيم: مإن



فقد النفاق، الوصي ادعى فإذا القيم، وبين الوصي بين الفرق عرفت وإذا
الوصي بين سووا مإشايخنا مإن وكثير قوله، فيقبل وليته، تحت دخل مإا ادعى
كما ذلك في القيم قول وقالوا: يقبل بد، مإنه للضيعة يكن لم فيما القيم وبين
إذا المسجد أهل مإن واحد أو المسجد، قيم على وقاسوا الوصي، قول يقبل

ًا صرفا أو والدهن، والحشيش الحصير نحو مإنه بد ل مإا للمسجد اشترى شيئ
ًا لكونه يضمن ل الخادم، أجر إلى المسجد غلت مإن لم لو فإنه دللة، فيه مإأذون

الوصي بين فرق قالوا: ل زمإاننا ومإشايخ ههنا، كذا المسجد يتعطل ذلك يفعل
ًا والحفظ التصرفا إليه فوض مإن زمإاننا في فالقيم زمإاننا، في والقيم جميع

5كالوصي.
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ًا القاضي اتهم قال: وإن ًا به يريد مإنهم، واحد مإن ادعى فيما الوصياء مإن واحد
ًا كان وإن ذلك، على القاضي حلفه الوقف، على أو اليتيم، على النفاق أمإين

إذا يستحلف مإشايخنا: إنما بعض قال ردها، أو الوديعة، هلك ادعى إذا كالمودع
ًا عليه ادعى ًا؛ شيئ ودعوى صحيحة دعوى على يصح الستحلفا لن مإعلومإ

يصح. ل المجهول
ًا يحلف إنما لنه حال؛ كل على بعضهم: يحلف وقال ًا لليتيم نظر له، واحتياط
واليتيم الضيعة على أنفقوا أنهم أخبروا وإن حال، كل على يستحلف مإثله وفي
مإنهم كان إن القدر هذا كذا أيدينا في وبقي كذا والغلت الراضي أمإوال مإن

ًا لو لنه التفسير؛ على يجبره ول الجمال، مإنه يقبل فالقاضي بالمإانة، مإعروف
الخبار، في صدقه مإع العهدة عن الخروج يمكنه ل ربما التفسير على أجبره

للقاضي وليس فيتضرر، مإنها الخروج وعن حسابه حفظ عن يعجز قد والنسان
ًا، مإنهم كان ومإن بالغير، الضرار ولية التفسير على يجبرهم فالقاضي مإتهم
ًا ًا، شيئ وإنما الجبر ههنا الجبر تفسير وليس الجمال، مإنه يقبل ول فشيئ

يفسر لم إن ويهدده ويخوفه، ثلثة أو يومإين القاضي يحضره أن تفسيره
ًا مإنه يكتفي فالقاضي يفسر، لم هذا ومإع ذلك، فعل فإن اليتيم، حق في احتياط
ويتركه.  باليمين

فالقاضي حاسبه، المعزول القاضي إن المقلد للقاضي الوصي قال قال: وإن
القاضي، على المحاسبة حق بطلن يدعي لنه بالبينة؛ إل عنه يكف المقلد: ل

قال: أو اليتيم، على القيم: أنفقت أو الوصي قال وإن بحجة، إل عليه يصدق فل
يقبل ل والوقف، اليتيم، مإال في بذلك يرجع أن وأراد مإالي مإن كذا الوقف على
يقبل حيث الوقف، مإال مإن أو اليتيم مإال مإن النفاق ادعى مإا بخلفا قوله
ويدعي والوقف، اليتيم مإال مإن يديه في فيما أمإين لنه المحتمل؛ في قوله

استحقاق لنفسه يثبت أن غير مإن النفاق، بدعوى المإانة عهدة عن الخروج
نفسه، مإال مإن النفاق ادعى إذا فأمإا مإقبول، هذا مإثل في المإين وقول شيء،

الصغير على لنفسه الستحقاق ادعى بل المإانة، عهدة عن الخروج ادعى فما
حجة. غير مإن يقبل ل الستحقاق ودعوى والوقف،
في مإشاهرة له أجرى المعزول القاضي أن الوصي أو القيم ادعى قال: وإن

ذلك، في المعزول القاضي وصدقه وكذا، كذا سنة كل في وكذا، كذا شهر كل
وكذلك بحجة، ليس الدعوى مإجرد لن ذلك؛ ينفذ ل فالقاضي يصدقه، لم أو

فعل على بينة له قامإت فإن بحجة، ليس الحال في المعزول القاضي قول
ولية للقاضي لن ذلك، المقلد القاضي وأنفذ قبلت، قضائأه حال في القاضي



إثبات على قامإت البينة فهذه والوقف، اليتيم مإال في له وأجراها كفايته، تقدير
في وقوله وليته، تحت داخل هو وفيما قضائأه، حال في المعزول القاضي فعل
هو مإا على قامإت البينة فهذه مإقبول، وليته تحت داخل هو فيما قضائأه حال

فقبلت. حجة،
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دونه أو عمله أجر مإقدار ذلك كان إن ذلك في ينظر المقلد القاضي هذا بعد
لم لنه الزيادة؛ وأبطل عمله، مإثل أجر مإقدار أنفذ أكثر كان وإن كله، ذلك أنفذ
تنفيذ للمقلد يكون فل عمله، مإثل أجر على يزيد أن المعزول للقاضي يكن

الزيادة. 

لنه اليتيم؛ علي بالرد القاضي أمإره الزيادة، استوفى قد القيم كان وإن
القاضي ديوان في وجد «الصل»: ومإا في قال ذلك، له ليس مإا استوفى
المقلد، القاضي به يعمل ل باطل فهو إقرار، أو قضاء أو شهادة، مإن المعزول

ل الثاني القاضي لن يومإئذ؛ قاض وهو وأنفذه، به قضى أنه بينة يقوم أن إل
البينة، تلك بحقيقة له العلم يقع طريق مإن بد فل ذلك، مإن شيء حقيقة يعلم

بعد به قضى أنه لجواز قاض يومإئذ وهو به، قضى أنه يشهدوا أن ويشرط
باطل. العزل بعد وقضاؤه العزل،
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المجتهدات في القضاء عشر: في التاسع الفصل

ثم بقضية قاض فيه وقضى القضاة، فيه اختلف القاضي»: ومإا «أدب في قال
نقضه ولو ينقضه، ول الول قضاء أمإضى ذلك خلفا يرى آخر، قاض إلى رجع
عنه الله رضي علي إلي الخلفة انتهت لما أنه روي فيه: مإا والصل باطلً، كان
أن لما نقضها، مإنه وطلب عنهما، الله رضى عثمان وقضايا عمر قضايا إليه رفع
علي ينقض فلم ذلك، بخلفا كان القضايا تلك في عنه الله رضى علي رأي

ًا عنه الله رضى ًا قام الكوفة قدم وحين ذلك، مإن شيئ أقدم لم وقال: إني خطيب
عنه، الله رضي عمر حلها عقدة لعقد أو عمر، عقدها عقدة لحل عليكم

فكان بالجماع، نافد الجتهاد مإوضع في القاضي قضاء أن ذلك في والمعنى
ًا الول ينقض الثاني القضاء وباطل؛ ضلل الجماع ومإخالفة للجماع، مإخالف

به اتصل الذي الجانب يرجح فقد الجتهاد، مإحل في جعل إذا القضاء ولن
الول نقض للثاني جاز لو ولنه الخر؛ الجانب مإن يعارض فل بالقضاء، القضاء

ل مإا إلى والخامإس للرابع وكذا بخلفه، رأيه كان إذا الثاني نقض للثالث يجوز
يتناهى.  ل مإا تعالى الله أحكام في وليس يتناهى

أن إمإا يخلو، ل آخر قاض إلى يرفع التي القضاة قضاء ) بأن4ب76( واعلم
ًا يكون واجتهد الجتهاد، مإحل في يكون أو والجماع، والسنة الكتاب بخلفا جور

مإحل في كان فإن مإهجور، بقول يكون أو العلماء فيه واختلف الفقهاء، فيه
ًا كان وإن ذكرنا، مإا وحكمه الجتهاد ينفذه ل إليه رفع الذي فالقاضي جور

والسنة الكتاب يخالف مإا لن يبطله، أن آخر لقاضي كان نفذه ولو وينقضه،
مإهجور، بقول كان وإن والضلل، الباطل تقرير يجوز ول باطل، والجماع
ذلك بعد آخر لقاض كان نفذه ولو ينفذه، ول ينقضه، إليه يرفع الذي فالقاضي



تعالى. الله شاء إن بيانه هذا بعد وسيأتي يبطله، أن
رحمهما مإحمد عن سماعة ابن قال الجتهاد، مإحل بيان إلى يحتاج هذا وبعد

ذلك غير عنه وجاء فعله، أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن جاء أمإر الله: كل
ذلك عن وجاء وسلم، عليه الله صلى النبي أصحاب مإن أحد عن جاء أو الفعل،
الخر، دون المإرين بأحد الناس في وعمل بخلفه الصحابة مإن غيره أو الرجل،

مإنسوخ، مإتروك فهو أحد، به يحكم ولم بالخر، يعمل ولم القولين، بأحد عمل أو
لكن بالنص قضى وإن أنه إلى أشار يجز، لم زمإاننا أهل مإن حاكم به حكم فإن
بالمنسوخ والعمل المإة، مإن أحد به يعمل لم حيث انتساخه، المإة بإجماع ثبت

جائأز. غير باطل
أهل حكام مإن حاكم به وحكم الناس، فيه اختلف مإا ذلك مإن يجز قال: وإنما

الحكام بعض يعني الخر، بقول بعضهم وأخذ بقوله، بعضهم فأخذ المإصار،
لم مإا الجتهاد مإحل المحل يصير ل العلماء بعض خلفا بمجرد أن إلى أشار
فيه. الجتهاد له وسوغوا العلماء، يعتبر
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له الجتهاد يسوغوا لم لما ثم الفقهاء، مإن كان عباس ابن الله عبد أن ترى أل
خلفه يعتبر لم عنه الله رضى الخدري سعيد أبو عليه أنكر حتى النقد، ربا في

يشير الناس، فيه اختلف مإا ذلك مإن يجز قوله: وإنما ثم هذا، قبل بينا مإا على
ًا المحل صيرورة في الختلفا بحقيقة العبرة أن إلى بعض وفي فيه، مإجتهد

في الله رحمه مإحمد ذكر وهكذا الدليل، لنشاء العبرة أن إلى يشير المواضع
الله شاء إن هذا بعد ذلك بيان وسيأتي النفال، أبواب الكبير» في «السير
تعالى.

اعتبر وإنما الله، رحمه الشافعي وبين بيننا الخلفا يعتبر لم الخصافا إن ثم
ومإن مإعهم، ومإن الصحابة المتقدمإين مإن والمراد المتقدمإين، بين الخلفا
السلف. مإن بعدهم

فجلده بها، يدخل ولم امإرأته، بأم رجل زنى «القضية»: فإذا صاحب قال
لنه قضاؤه؛ نفذ بذلك وقضى مإعه، فأقرها عليه يحرمإها ل أن ورأى القاضي،

ًا الصحابة بين فإن فيه، مإجتهد فصل في قضى فعلي الصورة، هذه في اختلف
قالوا عنهم الله رضي كعب بن وأبي الحصين بن وعمران مإسعود وابن

يحرم ل يقول: الحرام وكان بالحرمإة، يقول ل كان عباس وابن بالحرمإة،
ًا برواية كان وربما الحلل، نفا، ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى مإرفوع

إن له المقضي حق وفي عليه، مإتفق عليه المقضي هذا حق في القضاء وهذا
ً كان ًا كان وإن فكذلك، جاهل مإر. لما الخلفا فعلى عالم

وقضى ابنه، أو أبوه بها زنى امإرأة تزوج فيمن «شرحه»، في القدوري وحكى
رحمهما ومإحمد يوسف أبي بين خلفا هذا نفاذ وفي النكاح، هذا بنفاذ القاضي

في عليها مإنصوص الحادثة لن قضاؤه، ينفذ ل يوسف أبي قول فعلى الله،
خلفا على الحاكم حكم ينفذ ول الوطء، اللغة في النكاح فإن «الكتاب»،

فيه وللتأويل ظاهر النص هذا لن ينفذ؛ الله رحمه مإحمد قول وعلى النص،
مإحل فكان يؤيده روينا مإا على عنهما الله رضي عباس ابن وحديث مإشاع،

فيه.  قضاؤه فينفذ الجتهاد،



المسألة فهذه نفسها اختارت أو زوجها، فاختارت امإرأته الرجل خير وإذا
إن عنهما الله رضى مإسعود وابن عمر قول فعلى الول، الصدر في مإختلفة
قول وعلى بائأنة، تطليقة فهي نفسها اختارت وإن امإرأته، فهي زوجها اختارت

في مإختلفة المسألة كانت وإذا مإنه، بانت فقد زوجها اختارت إن المدينة أهل
في قضاؤه كان قضى القوال هذه مإن قول فبأي الوجه، هذا مإن الول الصدر
ينفذ ل الولد أمإهات بيع بجواز القاضي قضى وإذا فينفذ، فيه مإجتهد فصل

قضاؤه.
رضى وعلي فعمر الول، الصدر في مإختلف الولد أمإهات بيع جواز بأن واعلم

ً عنهما الله عنها، الله رضى عائأشة عن روي وهكذا بيعها، يجوزان ل كانا أول
ًا: يجوز عنه الله رضى علي وقال ل أنه على المتأخرون أجمع بيعها. ثم آخر
ًا علي قول وتركوا بيعها، يجوز هذا. بعد آخر
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في ذكر الله: مإا رحمه الحلواني الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال

حنيفة أبي قول على أمإا الله، رحمه مإحمد قول قضاؤه ينفذ ل «الكتاب» أنه
إذا المتقدمإين قال: إن مإن قول إلى مإال فكأنه ينفذ، أن ينبغي يوسف وأبي

فهذا القولين، أحد على بعدهم مإن أجمع ثم قولين، على شيء في اختلفوا
ًا الله رحمه مإحمد عند المتقدم الخلفا رفع الجماع وأبي حنيفة لبي خلف
القاضي هذا قضاء يكن لم مإحمد قول على المتقدم الخلفا ارتفع وإذا يوسف،

الخلفا يرتفع لم إذا يوسف وأبي حنيفة أبي وعند فيه، مإجتهد فصل في
فنفذ.  فيه مإجتهد فصل في قضاء هذا كان المتقدم

مإخالفة لن تعليل؛ مإن بد ل بعدهم مإن باتفاق الجماع ثبت يقولن: لو هما
أن يوضحه مإحال، السلف بعض أو الصحابة بعض وتضليل ضلل، الجماع

ًا كان لو المخالف بالموت لن مإات؛ إذا فكذا مإخالفته، مإع الجماع ينعقد ل حي
فيمنع قائأم، والدليل المستدل دون الدليل والمانع الدليل، ل المستدل فات

لم إذا مإا وبين مإخالف، سبقه إذا بينما الفصل يوجب ل حجة الجماع انعقاد
وانعقد واحد، حكم على عصر علماء اجتمع لو أنه ترى أل مإخالف، يسبقه

وانتسخ يصح؟ ذلك خلفا على بعدهم عصر أهل اجتمع ثم ذلك، على إجماعهم
قبلها. آية لحكم مإضادة آية ورد كأنه بالثاني الول

ًا يصلح لم الكل قول ثم أولى الواحد فقول والجماع، الجماع انعقاد مإانع
إنما الجماع لن كذلك؛ فليس السلف، بعض تضليل إلى يودي وقولهما: بأنه

تتحقق ل الجماع انعقد فإذا الجماع، مإخالفة في والتضليل الن انعقد
الئأمة شمس الجل المإام الشيخ كان الضلل، إلى يؤدي فل المخالفة،

إجماع أن الله، رحمهم أصحابنا بين خلفا يقول: ل الله رحمه السرخسي
الموجب والدليل وجد قد الجماع حد لن المتقدم؛ الخلفا يرفع المتأخرين

الجتهاد، مإحل غير في القضاء هذا فكان الفصل، يوجب ل حجة الجماع لكون
الكل، قول قضاؤه ينفذ ل «الكتاب» أنه في ذكر مإا فكان الكل، عند ينفذ فل
السلف. بعض تضليل إلى يؤدي بأنه يقول ومإا

اجتهاد إليه أدى مإا أن البيان، بمنزلة الجماع هذا نجعل لنا يؤدي قلنا: ل
ًا، كان لو مإا بمنزلة وصار الن، يبدل الول الصدر في المخالف رأيه وتحول حي

ً هذا على حملنا وإنما ذلك، خلفا إلى على إجماعهم على المسلمين لمإر حمل
مإن تضليل عن لهم وصيانة قولهم، في والصواب الحق تعين على لهم يحل مإا



آخر «تقويمه» في في الله رحمه زيد أبو الكبير المإام القاضي قال قبلهم، كان
ًا الجماع: إن فصول ينفذ ل أنه القضاء ينفذ ل أنه عنهم روى الله رحمه مإحمد

خلفا. ذكر غير مإن
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أم بيع بجواز القاضي قضاء الكبير» أن «الجامإع أقضية مإن الول الباب وفي
العلماء ذلك: أن في والوجه الصح، وهو آخر، قاض إمإضاء على يتوقف الولد

ًا بقي هل الولد أم بيع أن على اختلفوا ًا يبق أصحابنا: لم قال فيه؟ مإختلف مإختلف
يرفع المتأخر الجماع أن الله رحمه السرخسي الئأمة شمس ذكره كما فيه

المتقدم. الخلفا
ًا، فبقي يرفع، قال: ل مإن العلماء ومإن ًا كونه في فكان مإختلف فيه مإختلف

يكون ل بعده آخر قاض أمإضاه فإن آخر، قاض قضاء على فيتوقف اختلفا،
ذلك بعد لحد يكون ل بطل، آخر قاض أبطل وإن إبطاله، ذلك بعد لحد

أنها فيها ) الناس4أ77( اختلف حادثة كل في الحكم هذا كذلك وهو أمإضاؤه،
قاض إمإضاء على يتوقف فيها القاضي قضاء أن بمختلفة ليست أو مإختلفة،

قاض أبطل وإن إبطاله، ذلك بعد لحد وليس ينفذ، آخر قاض إمإضاه إن آخر،
إمإضاؤه. ذلك بعد لحد وليس بطل، آخر

وأحرزوهم الحرب، أهل مإن أسارى أسروا المسلمين أن «الزيادات»: لو وفي
ظهر حتى الحرب بدار يحرزوهم ولم المشركون، عليهم يظهر ثم السلم، بدار

فإنهم السلم، دار في أيديهم مإن وأخذوهم المسلمين، مإن آخرون قوم عليهم
يثبت لم لنه يقتسموا؛ لم أو الثاني، الفريق اقتسم الول الطريق على يردون
الفريق أيدي في لبقائأهم السلم، دار في دامإوا مإا ولحق مإلك فيهم للكفار
دار في الكفار مإن الثاني الفريق أخذ فصار والعتبار، الحكم حيث مإن الول

الول. الفريق على الول الفريق مإن كأخذهم السلم
صنع مإا يرى الثاني الفريق بين قسم الذي يكون أن «الكتاب»: إل قال: في

ًا المشركون ًا مإلك هذا فقال: لن بملك أولى الثاني الفريق كان فحينئذ وإحراز
الفقهاء. فيه يختلف مإما

ًا، الكفار مإن الستيلء مإجرد أن في اختلفوا العلماء أن ومإعناه بين وقسم مإلك
كقسمة فينفذ فيه، مإجتهد مإحل في قسمة حصل ذلك على بناء الثاني الفريق
الحرب.  دار في الغنائأم

المسلمين مإال على المشركون استولى الكبير» إذا «السير في وذكر
المسلمين مإن جيش مإنهم استنقذه ثم السلم، دار في بعسكرهم وأحرزوه

المإام يقل لم لو وكذلك صاحبه، على مإردود فذلك الحرب، بدار الحراز قبل
المتاع وهو والمال، باطلة فالقسمة أصابه مإن بين المال قسم حتى بذلك

صاحبه. عل مإردود
ًا بالعسكر إحرازهم ورأى للحال المإام علم وإن مإع وقسمه فخمسه يأمإر إحراز

غير ذلك يرى قاض إلى رفع ثم المسلمين، مإن أصابه مإن بين المشركين غنائأم
مإا ومإعناه الفقهاء فيه يختلف مإما هذا لن يبطل، ولم الول، صنع مإا جاز إحراز
ذكرنا.
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قال ومإن الملك، سبب الستيلء نفس بأن قال ومإن هذا يستقيم كيف قيل فإن
مإجرد جعلوا مإا أصحابنا وهو بالستيلء، الكفار لتملك مإحل المسلمين مإال بأن

ًا؟ الستيلء ً المسلمين مإال قلنا: كون سبب وكون فيه، مإختلف بالستيلء مإحل
ًا الستيلء مإجرد ًا، فيه مإختلف سبب مإن بقول أخذ المسألة هذه في والمإام أيض

قال: بأن مإن وبقول بالستيلء، الكفار لتملك مإحل المسلمين مإال بأن قال
ًا الطرفين مإن اجتهاده فكان سبب، الستيلء مإجرد ًا مإحل مإصادف فيه.  مإجتهد

رجل شهادة أو الغائأب، على الفاسق بشهادة قضى فيمن قلنا مإا هذا ونظير
على القضاء يجوز مإن كان وإن قضاؤه، ينفذ الغائأب على بالنكاح وامإرأتين

شهادة للفساق وليس النكاح، باب في شهادة للنسوان يقول: ليس الغائأب
القاضي مإن القضاء فينفذ فيه، مإجتهد الفصلين مإن واحد كل قيل ولكن أصلً،

به القائأل الدليل يتبع المجتهد أن فيه والمعنى مإسألتنا في فكذا فيهما، باجتهاده
القاضي قضاء أن على الكبير» نص «السير «الزيادات» وفي في ثم ذكر، مإا

ذكر قيل: وقد نافذ، الحرب بدار الحراز وقبل الستيلء، بمجرد للكافر بالملك
المتقدمإين، اختلفا فيه يثبت لم لنه ينفذ، ل الكبير»: أنه الجامإع «سير في

لن التنزيل؛ خلفا قال: لنه قضاؤه، ينفذ ل ويمين بشاهد قاض قضى قال: ولو
) يقتضي282رجالكم} (البقرة:  مإن شهيدين تعالى: {واستشهدوا قوله ظاهر

رجل شهادة أو رجلين، بشهادة المدعي جانب مإن الستحقاق حجة يكون أن
خالف فقد المدعي، ويمين واحد شاهد شهادة الحجة جعل ومإن وامإرأتين،

النص.
أحدثه وإنما الصحابة، مإن أحد به يعمل لم لنه بدعة؛ الزهري: إنه قال وإنما

حنيفة، أبي قول على أن الستحلفا كتاب في وذكر مإنه، بدعة فكان مإعاوية،
السلم، عليه الله رسول عن روي لما قضاؤه ينفذ الله رحمهما الثوري وسفيان

في قضاء فكان العلماء، بعض به أخذ وقد الطالب»، ويمين بشاهد قضى «أنه
التنزيل.  خلفا لنه ينفذ؛ ل يوسف أبي قول وعلى فينفذ، فيه مإجتهد فصل

إمإضاء على يتوقف ويمين بشاهد القضاء أن تعليقي الجامإع» مإن «أقضية وفي
ًا التسمية مإتروك كل قضى ولو آخر، قاض على «النوادر» أن في ذكر عمد
خلفا لنه ينفذ؛ ل يوسف أبي قول وعلى قضاؤه، ينفذ ومإحمد حنيفة أبي قول

قاض إلى رفع ثم وامإرأتين، رجل بشهادة قصاص أو حد في قضى ولو التنزيل،
القضاء نفاذ طريق وليس يبطله، ول قضاؤه، ينفذ فإنه رأيه، خلفا يرى آخر

فيه الختلفا يبلغنا لم لنه فيه؛ مإجتهد مإحل في حصول الصورة هذه في الول
ًا روي مإا إل حصل الول القضاء أن طريقه وإنما عنه، الله رضي شريح عن شاذ

الدليل. اشتباه مإوضع في
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بها قائأمة بمعان الهلية لن مإطلقة، شهادة الشهادة أهل مإن المرأة أن بيانه
فرجل رجلين يكونا لم تعالى: {فإن قوله وظاهر تختلف ل المعاني وتلك

ًا، الرجال مإع النساء شهادة قبول على ) يدل282وامإرأتان} (البقرة:  مإطلق
ًا لعموم عندنا العبرة أن إل المداينة، باب في ورد وإن وأنه اللفظ إلى نظر



مإع النساء شهادة إبطال في قاطع نص يرد لم ولو السبب، لخصوص ل اللفظ
السنة قوله: مإضت وهو الزهري، عن روي ومإا الصورة، هذه في الرجال
فصل في قضاؤه فكان الجتهاد، مإوضع فكان قطعي، بدليل ليس الحديث
فيه.  مإجتهد

الحرب دار في بها فوجد عليها، وغزا دابة الرجل الكبير» اشترى «السير وفي
ًا، ل أن له ينبغي يكن لم وإن خاصمه، العسكر في مإعه البائأع كان فإن عيب

لحاجة ركبها ولو السلم، دار إلى يخرجها حتى مإعه يسوقها ولكن يركبها،
فإن يجد، لم أو أخرى دابة وجد الرد في حقه سقط عليها أمإتعة حمل أو نفسه،

على أكرهه ولو الرد، في حقه سقط فركب بالركوب فأمإره وأخبره المإام أتى
عند لن الرد؛ فله ركوبه ينقصها ولم فركب الهلك، يخافا كان أنه لما الركوب
على المإام يكرهه لم وإن به، الرضا وينعدم المكره، مإن الفصل ينعدم الكراه

فإن الرد، في حقه سقط فركبها ردك على وأنت قال: اركبها ولكن الركوب
له قال لما الجتهاد، طريق على بالعيب فردها ذلك، بعد القاضي إلى ارتفعا
يمضي فإنه خطأ، الول صنع مإا يري آخر قاض إلى رفعت ثم ذلك، مإن المإير
النصوص ظاهر لن الجتهاد؛ مإوضع في حصل الول قضاء لن الول قضاء

ًا يكون أن مإن ركوبه يخرج المإير لطاعة الموجبة التنصيص وكذلك بالعيب، رض
ولو بالعيب مإنه الرضا دليل اعتبار يسقط ردك على وأنت بقوله المإير، مإن

لنه مإجتهد، فصل في قضاءه لن قضاؤه؛ نفذ المكره، طلق بإبطال قضى
حكمه. يبقى التصرفات بسائأر الطلق اعتبار لن الدليل، اشتباه مإوضع

إلى رفع ثم فأبطله، آخر قاض إلي رفع ثم فيه، مإختلف بأمإر قاض قضى وإذا
الول لن الثاني؛ ويرد الترك إل الول القضاء يمضي القاضي فهذا ثالث، قاض

غير في بالرد الثاني قضاء فكان فيه، مإجتهد فصل في لحصوله بالجماع نفذ
المشايخ بعض فيه مإجتهدا الول القضاء نفس كان ولو ينفذ، فل لجتهاد مإحل
فإن الثاني، القاضي فرده فيه اختلفا قالوا: ل وبعضهم فيه، مإختلف هو قالوا

فيه، مإجتهد فصل في حصل بإبطاله القضاء لن الرد، يمضي الثالث القاضي
أشار وإليه قضاؤه قالوا: ينفذ بعضهم فيه، المشايخ اختلف بذلك يعلم ل وهو

الكراه. كتاب في مإحمد
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في أشار وإليه يجوز ل أنه على وعامإتهم حنيفة، أبي عن الحسن روى وهكذا
الرجل مإات إذا الفداء أبواب الكبير» في «السير في ذكر فقد الكبير»، «السير

ًا، وترك البينة قامإت ثم ديونه وقضى رقيقه، القاضي فباع الديون وعليه رقيق
القاضي كان ولو باطلً، كان فيه القاضي بيع كان دبره كان مإوله أن لبعضهم

ًا قاض ولي ثم الدين، في وباعه وصية لنه تدبيره؛ وأبطل فاجتهد بتدبيره، عالم
مإجتهد فصل في بالبيع قضاؤه حصل وقد الول، قضاء ينفذ خطأ ذلك يرى آخر،
في ونفذ يعلم، لم لما الول الفصل في قضاؤه ينفذ هذا مإع الفصلين، في فيه

علم.  لما الثاني الفصل



مإحدودان شهد وإذا ثمة والمذكور الشهادات، عن الرجوع كتاب في ذكر وهكذا
) علم4ب77( ثم بشهادتهما قضى حتى بذلك، القاضي يعلم ولم قذفا في
أمإضي حجة التوبة بعد القذفا في المحدود شهادة أن رأيه مإن كان فإن

بشهادة القضاء لن وهذا قضاؤه، نقض ذلك رأيه مإن يكن لم وإن قضاؤه،
ًا ينفذ القذفا في المحدود ًا ل ظاهر فكانت مإوضعه، في عرفا مإا على باطن

ًا الشاهد بكون القاضي علم ولو الشهادة، ابتداء بمنزلة الحالة هذه في مإحدود
فل ومإال بها، يقضى حجة أنه رأيه مإن كان إن الشهادة، ابتداء حال في القذفا

قضاء أن على تنصيص فهذا تعالى، الله شاء إن هذا بعد بيانه يأتي مإا على
ًا بكونه علم إذا ينفذ أن المجتهد في القاضي أشار الترك، عدا فيما فيه مإجتهد

ًا، في الئأمة شمس قال كتابه، في الخصافا ذكر وهكذا «الجامإع» أيض
وها المذهب، ظاهر هو الرجوع»: هذا «كتاب شرح في الله رحمه السرخسي

خصومإة فيجري حادثة، الحكم يصير أن المجتهد في القضاء لنفاذ آخر شرط هنا
المحدود بشهادة القاضي قضى إذا ثم خصمه، على القاضي يدي بين صحيحة

هذا لن قضاؤه؛ ينفذ إنما حجة شهادته أن يرى وهو التوبة، بعد القذفا في
ًا فيه لن إمإا فيه، مإجتهد فصل عنه الله رضى فعمر الول، الصدر في اختلف
مإؤولة الية لن الدليل؛ اشتباه مإوضع الموضع لن وإمإا حجة، يراها كان

ظاهر. الشهادة رد إلى أو إلى الستثناء حرفا في العلماء بين والخلفا
قاض إلى رفع فإذا القضاء، هذا ينفذ قال: ل أنه الله رحمه يوسف أبي وعن
ًا الول قضاء رأى فكأنه يبطله، آخر قال: أبطله فلهذا الية، لظاهر مإخالف

الثاني. 

الحدادي الله عبد الزاهد المإام الشيخ عن تعليقي الجامإع» مإن «أقضية وفي
ورفع التوبة، بعد القذفا في المحدود بشهادة القاضي قضى الله: إذا رحمه

ًا، يراه الول كان إذا الول قضاء الثاني يبطل ل إنما آخر، قاض إلى قضاؤه حق
ًا، رآه الول أن الثاني وعلم الثاني يعرفا لم أو للثاني، ذلك الول أظهر بأن حق

ًا، رآه الول أن ًا، ذلك رأى إذا بشيء يقضي إنما الظاهر لن ل؛ أم حق إذا أمإا حق
ًا ذلك يرد لم الول أن الثاني علم عباس ابن قول الول: الصحيح قال بأن حق
كان مإا الول أن بين لنه يبطله؛ أن للثاني كان مإات وإن تقبل، ل شهادته أن

يقضي القاضي في هذا بعد الكلم وسيأتي رأيه، بخلفا قضى حيث قضى
رأيه. بخلفا
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قضاؤه رفع ثم بقضية، لرجل فقضى القذفا، في المحدود هو القاضي كان ولو
ً ذلك يري آخر، قاض إلى قضاؤه: يرد باطل

ًا يصلح ل القذفا في المحدود بأن يعلم أن يجب تنفذ ول التوبة، قبل قاضي
ل الثاني القاضي أبطله آخر قاض إلى قضاياه رفع وإذا بالجماع، قضاياه
القاضي تنفيذ لن يبطله؛ الثالث فالقاضي الثاني، القاضي نفذه فلو مإحالة،
ل التوبة وبعد يبطله، أن للثاني فكان باطلً، فكان الجماع بخلفا حصل الثاني
ًا يصلح ًا عندنا، قاضي بطلنه يرى آخر قاض إلى قضاؤه رفع فإذا للشافعي خلف

المحدود بشهادة القضاء وبين القذفا، في المحدود قضاء بين فرق فقد أبطله،
القذفا. في

ًا كان إذا فقال: القاضي يرى آخر قاض إلى قضاياه ورفع القذفا، في مإحدود
ل عندنا فيه مإختلف نفسه القذفا في المحدود قضاء أن والفرق أبطله، بطلنه



ًا، يصلح ًا، يصلح خالفنا مإن وعند قاضي ًا كان إذا القضاء ونفس قاضي مإختلف
نفسه القذفا في المحدود بشهادة القضاء فأمإا آخر، قاض إمإضاء على يتوقف

حجة؟ تصلح هل أنها القذفا، في المحدود شهادة المختلف بل بمختلف، ليس
ً يكون القذفا في المحدود بشهادة فالقضاء فينفذ.  فيه المختلف في حاصل

ًا نفسه كان إذا القذفا في المحدود قضاء أن قلنا، مإا توضيح نفذ لو فيه مإختلف
ًا القاضي كان ً فيكون نفسه، قول مإلزمإ يعمل فيما والنسان لنفسه، عامإل

ًا، يصلح ل لنفسه القضاء، صورة تنعدم قضاء ذلك يرى ل مإن قول فعلى قاضي
في المحدود بشهادة القضاء فأمإا يكون، ل صورته وجود غير مإن القضاء ونفاذ

ًا القاضي كان نفذ لو القذفا ً فيكون الشاهد، قول مإلزمإ لنفسه، ل لغيره عامإل
في المحدود القاضي قضاء رفع ولو تنفيذه، فيمكن القضاء، صورة فيوجد
بطلنه، يرى آخر قاض إلى رفع ثم فأمإضاه، جوازه يرى قاض إلى القذفا

لن الول؛ قضاء يبطل ول الثاني، القاضي إمإضاء يمضي الثالث فالقاضي
إبطاله. لحد يكون فل فنفذ فيه، مإجتهد مإحل في حصل الثاني إمإضاء

ًا القاضي كان «المنتقى»: وإذا في قال يقضي أن يسعه ل القذفا في مإحدود
الطالب إلى ويرفعه الغاصب يد مإن المغصوب يبين ولكن الحكم، وجه على

ًا فيكون بقاض، ليس مإن بمنزلة «القضية» صاحب واستشهد للطالب، مإعين
المحدود القضاء وبين القذفا، في المحدود القاضي قضاء بين الفرق ليضاح
بشهادة للزوج قضى لو القاضي أن ترى أل فقال القذفا، في المحدود بشهادة
ًا مإحل مإصادفته القضاء صورة لوجود قضاؤه ينفذ زوجته هذا لن فيه، مإجتهد
ًا يصلح هل الزوج أن فيه، مإجتهد يرى كان عنه الله رضى وعلي لزوجته؟ شاهد
القضاء صورة لنعدام يجوز ل شهود بشهادة نفسه لمإرأة قضى ولو ذلك،
ً لكونه ههنا. كذا آخر، قاض إمإضاء على يتوقف بل لنفسه، عامإل
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ًا أن ولو ظهر أو قضاؤه رد كافران، أنهما علم ثم شاهدين بشهادة قضى قاضي
وإنه الجواب فكذلك عبدان، أنهما علم وإن الجماع، بخلفا وقع قضاءه أن

ًا لن مإشكل؛ وداود مإالك وكذلك العبد شهادة يجيز كان عنه الله رضى شريح
ًا فإن العبد، شهادة قبول عدم على أجمعوا الصحابة أن والجواب علي، بن علي

الكتابة بدل بعض أدى إذا المكاتب في اختلفا لما عنهما الله رضي ثابت بن وزيد
بفصل زيد عليه فاحتج عنه: يعتق الله رضي علي قال بقدره؟ يعتق هل

فلول البعض؟ دون البعض في شهادته أتجوز شهد لو أرأيت فقال الشهادة،
بفصل زيد احتج لما وإل العبيد، شهادة قبول عدم على مإتفقين كانوا أنهم

تصير ول يعتبر، ل الصحابة إجماع بخلفا المتأخرين بعض وقول الشهادة،
ًا به الحادثة ًا كان لنه القذفا، في المحدود شهادة بخلفا فيه مإجتهد بين مإختلف

السلف.
كتاب شرح في السرخسي الئأمة شمس ذكر فقد أعميان أنهما علم ولو

«المختصر» في ذكر مإا وظاهر العبدين في كالجواب فيهما الجواب أن الرجوع
عليه.  يدل



آخر قاض إلى قضاؤه رفع ثم نفسه، وقضى استقضى نصراني أو صبي أو عبد
والنصراني الصبي حق في ظاهر الجواب وهذا إمإضاؤه، يجوز ل فإنه فأمإضاه،
ًء العبد، حق في مإشكل ل والصبي بالشهادة، مإعتبر القضاء أن ذكرنا مإا على بنا
ًا يصلح ًا يصلح ل والنصراني أصلً، شاهد يصلح فل المسلمين حق في شاهد

ًا، ًا يصلح العبد فأمإا قاضي ًا، فيصلح وشريح مإالك عند شاهد به اتصل فإذا قاضي
مإا والجواب القذفا، في المحدود في كما ينفذ أن ينبغي آخر قاض أمإضاه
قضاؤه؛ ينفذ فأمإضى آخر قاض إلى ورفع بقضية، قضى أعمى أن ولو ذكرنا،

ًا كان إن ظاهر، خلفا شهادته أهلية في لن بين فالخلفا التحمل، وقت بصير
أعمى كان وإن الله رحمه يوسف أبي وبين الله، رحمهما ومإحمد حنيفة أبي

مإوضع الموضع لن خلفه؛ اعتبر وقد مإالك وبين بينهما فالخلفا التحمل وقت
وقد التمييز أصل اعتبر فمالك الشهادة، في شرط التمييز لن الدليل؛ اشتباه
يوجد. ولم التمييز، كمال اعتبرنا ونحن وجد،
بخلفا بخلفه، السلف إجماع فيه وليس مإجال، فيه وللجتهاد يشتبه مإما وهذا
)4آ78( قضائأه جواز يرى ل قاض إلى قضاؤه رفع ولو مإر، مإا على العبد فصل

في خلفا شهادته أهلية في الخلفا لن فيه، مإجتهد القضاء نفس لن أبطله؛
ًا، وقضاءه شهادته يرى قاض إلى قضاؤه رفع قال: ولو ثم قضائأه، أهلية أو جائأز

فليس باطلً، ذلك يرى قاض إلى رجع ثم حكمه فانفذ ذلك، يرى هل أنه يدري ل
كان إذا بينما سوى ثم فيه، مإجتهد مإحل في حصل إمإضاءه لن يبطله؛ أن له

أنه على يحمل يدري ل كان إذا لنه يدري؛ ل كان إذا وبينما جائأزة، ترى شهادته
يعتقده. مإا بخلفا يقضي ل القاضي أن الظاهر لن جوازه، يرى
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لنها والقصاص؛ الحدود إل شيء، كل في قضاؤها جاز استقضت امإرأة أن ولو
شاهدة تصلح ول فيها، قاضية فتصلح والقصاص، الحدود عدا فيما شاهدة تصلح

والقصاص، الحدود في قضت فإن فيها، قاضية تصلح فل والقصاص، الحدود في
للشهادة أهليتها في لن قضاؤها؛ نفذ فأمإضاه آخر، قاض إلى قضاؤها رفع ثم

ًا فكان الدليل، اشتباه بخلفا فيه المجتهد في القاضي قضى وإذا فيه، مإجتهد
في الله رحمه البزدوي علي السلم فخر الزاهد المإام الشيخ ذكر رأيه

الفضلي»، «فتاوى وقف في ذكر وهكذا ينفذ، ل أنه الجامإع»، قضاء «مإقدمإة
مإحدودان شهد قال: إذا فإنه «الجامإع»، قضاء في الله رحمه مإحمد أشار وإليه
بذلك وقضى شهادتهما، يجيز أن القاضي فرأى قاض، عند تابا بعدمإا قذفا في
بشهادتهما. قضائأه لنفاذ شهادتهما جواز القاضي رؤية بشرط قضاؤه نفذ

عند ينفذ رأيه بخلفا قضى إذا القاضي القاضي»: أن «أدب في الخصافا وذكر
ًا الله رحمه حنيفة أبي الله رحمه الجرجاني الله عبد أبو الفقيه وكان لهما، خلف

وفي يجوز الله رحمه مإحمد وعند الله، رحمه حنيفة أبي عند يجوز ل يقول
مإذهبه بخلفا قضى إذا القاضي أن الله رحمه الرازي بكر الجامإع» لبي «شرح

رحمه المرغيناني الدين ظهير المإام الشيخ وذكر قولهم في يجوز ل العلم مإع
وعلى قضاؤه، ينفذ حنيفة أبي قول على «القضية» أن كتاب شرح في الله
ذكر قال: هكذا الله، رحمه مإحمد عن هذا في رواية ول ينفذ، ل يوسف أبي قول



الله رحمه حنيفة أبي قول على أن المواضع بعض في وذكر المواضع، بعض في
يجوز.  ل يوسف أبي قول وعلى يجوز،

وأبي يوسف أبي قول على أن الله رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي وذكر
بعض في الخلفا ذكر الله رحمه قال يجوز، مإحمد قول وعلى يجوز، ل حنيفة

القدام حل في الخلفا ذكر المواضع بعض وفي القضاء، نفاذ في المواضع
عند الثلث على ازدادت التي الوصايا في القسمة كتاب في وذكر القضاء، على
قال: وبأي ثم والمضاربة، العول بطريق وعندهما المنازعة، بطريق حنيفة أبي
قول فوجه الغير، برأي الخذ جواز في الخلفا كان فإن حسن، فهو أحدث ذلك
إذا غيره برأي الخذ له يجز لم فلو بالمشاورة، أمإر القاضي أن بالجواز قال مإن
ًا كان بعدم قال مإن قول وجه فائأدة، بالمشاورة للمإر يكن لم لرأيه مإخالف

أهواءهم} (المائأدة: تتبع ول الله أنزل بما بينهم احكم تعالى: {وأن قوله الجواز
نفاد في الخلفا كان وإن الغير، هوى اتباع عن القاضي نهى تعالى ) الله49

حقه في فيعامإل قضائأه فساد زعم أنه النفاذ، بعدم قال مإن قول فوجه القضاء،
لو كما قضاؤه، فينفذ الجتهاد مإحل في قضى أنه بالنفاذ قال مإن وجه بزعمه،

بالخطأ يتيقن ول الخطأ، لمكان يرد إنما القضاء لن وهذا نفسه، برأي قضى
إليه أدى مإا الصواب بأن القول يقطع ل مإجتهد كل لن الجتهاد؛ مإوضع في

المإر كان فإذا عنده، مإحتمل المإر بل خصمه، اجتهاد إليه أدى مإا ول اجتهاده،
ً ً القضاء به يتصل الذي الجانب في الصواب يتعين عنده مإحتمل لمإره حمل

فينفذ. الصلح على
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مإحمد عند ينفذ ل ذلك يرى ل وهو الغائأب، على قضى الجامإع» إذا «رجوع وفي
في ينفذ أنه الفضلي» وذكر «فتاوى في المسألة هذه في وذكر الله، رحمه
السلم شمس المإام القاضي وكان الله، رحمهما يوسف وأبي حنيفة أبي قول

وكان الصورة، هذه في القضاء نفاذ بعدم يفتي الله رحمه الوزجندي مإحمود
الدين ظهير المإام الشيخ وكان القضاء، بنفاذ يفتي الله رحمه الشهيد الصدر

ًا، بالنفاذ يفتي المرغيناني شفعوي تقليدهم مإع زمإاننا قضاة يفعله ومإا أيض
ّبر وبيع المضافا، اليمين في المذهب للحكم التقليد كان إن ذلك، وأشباه المد
جواز وكان الختلفا، على المسألة كانت المدبر بيع وبجواز اليمين ببطلن

التقليد كان وإن ذلك، بنفسه المقلد فعل لو كما الخلفا، على الشفعوي حكم
السلف أن ترى أل بالتفاق، الشفعوي مإن الحكم جواز كان يرى بما للحكم

به يحكمون مإا ويرون العباسية، الخلفاء مإن والقضاء العمال يقلدون كانوا
ًا آرائأهم على ًا ذلك كان وإن نافذ المسائأل في لتباعهم الخلفاء لرأي مإخالف

عباس. ابن جدهم
في وجد وصورته: قتيل قضاؤه، ينفذ ل قسامإة في بقتل القاضي قضى وإذا

مإالك وهو العلماء بعض قال قتلته، أنك رجل على القتيل أولياء وادعى مإحلة،
القتيل وبين عليه، المدعى بين كان القديم: إذا في الله رحمهما والشافعي

في دخوله وبين عليه، المدعى غير على عداوة له يعرفا ول ظاهرة، عداوة
ً ووجوده المحلة فإذا دعواه، على القتيل ولي يحلف فالقاضي قريبة، مإدة قتيل



هذه صورة هو فهذا والقسامإة، الدية فيه وعندنا بالقصاص، قضى حلف
وعن الصحابة، إجماع وخلفا السنة خلفا لنه القضاء؛ ينفذ لم وإنما المسألة،

إذا أبطله آخر قاض إلى رفع إذا ولكن القضاء، ينفذ أنه الله رحمه يوسف أبي
مإن وأول الصحابة إجماع وخلفا السنة خلفا أنه ذكرنا لماذ القود يستوفا لم

قاض قضى ولو يبطله، أن للثاني كان فلهذا عليه ردوا وقد مإعاوية، به قضى
هذا.  مإر وقد يجوز ل بالدرهمين الدرهم بيع بجواز

الرجل قال وصورته: إذا يجوز ل النساء مإتعة بجواز قاض قضى لو وكذلك
ًا كذا، إلى بك لمإرأة: أتمتع يجوز قال: ل وإنما ذلك، أشبه مإا أو وقال: شهر

آية عنها: نسختها الله رضي عائأشة قالت مإنسوخة، لنها بجوازها؛ القضاء
الله رضي عباس وابن الصحابة، وقيل: إجماع السنة، وقيل: نسختها الطلق،

وقد كيف يعتبر، ل والسنة الكتاب بخلفا قوله أن إل بجوازها قال وإن عنهما
روى وهكذا قضاؤه، يجوز أنه الله رحمه يوسف أبي وعن عنها؟ رجوعه صح
لفظة الخلع لفظة مإكان كان ولو الله، رحمه حنيفة أبي عن مإحمد عن خالد

هذا بجواز قاض فقضى كذا، إلى لمإرأة: تزوجتك الرجل قال بأن التزويج،
النكاح هذا زفر عند فإن الجتهاد، مإحل لنه قضاؤه؛ جاز الجل وأبطل النكاح،
والنكاح فاسد، شرط الجل اشتراط لن وهذا باطل، الجل واشتراط صحيح،

الفاسدة. بالشروط يبطل ل مإما
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الصورة هذه في قضاؤه يجوز ل أنه بشر برواية الله رحمه يوسف أبي وعن
ًا. أيض
الله: ينفذ رحمه حنيفة أبو قال غيره، بمذهب قضى مإذهبه القاضي نسي وإذا

«أدب في الخصافا روى هكذا ينفذ، الله: ل رحمه يوسف أبو وقال القضاء،
ذكر وهكذا القاضي»، «أدب آخر «العيون» في في ذكر وهكذا القاضي»،

رحمه علي أبو القاضي ذكره مإا وصورة الله، رحمه النسفي علي أبو القاضي
حنيفة: أبو قال رأيه يذكر لم غيره، برأي وقضى رأيه، القاضي نسي الله: إذا

يوسف: يبطله، أبو وقال القضاء، ذلك يبطل ول المستقبل، في برأيه يأخذ
الئأمة شمس المإام والشيخ السعدي، علي السلم ركن المإام القاضي وذكر

الله.  رحمهما يوسف أبي مإع مإحمد قول السرخسي

ًا المسألة هذه هذا السلم ركن المإام القاضي وجعل ب78( تقدم لمسألة فرع
نفسه، بمذهب عالم وهو غيره، بمذهب القاضي قضى إذا مإا وهو ) ذكرها،4

ولو هذه، كذا صاحبيه وبين حنيفة أبي بين الخلفا على المسألة تلك أن وذكر
ًا أن بدار الضامإن وأخذ المشتري، يد مإن استحقت دار في بخلفا قضى قاضي

ًا باع رجل المسألة وصورة أبطله، آخر قاض إلى رفع ثم مإثلها، وضمن له، دار
يقول وتفسيره: أن الخلص، له أجنبي ضمن أو الخلص، للمشتري البائأع

لك ضامإن فأنا يدك مإن المشتراة الدار استحقت للمشتري: إن الضامإن
إليك، وأسلمها بالهبة، أو بالبيع الدار ذلك استخلص حتى أحتال الدار، استخلص

الناس بعض وعند به، الوفاء عن يعجز مإا ضمن لنه عندنا؛ باطل الضمان فهذا
استنكره وقد صحيح، قياس إلى يستند ل القول وهذا الضمان، هذا يصح



وخذ بعت مإا سلم أحمق فهو الخلص، شرط شريح: مإن قال فقد المتقدمإون،
هو بما قضى فقد الضمان، هذا بجواز قاض قضى وإذا خلص، ول اشتريت، مإا

باطل.
كتاب صاحب اختيار وهو حنيفة، أبي قول الخلص ضمان تفسير مإن ذكرنا مإا ثم

والعهدة الخلص ضمان تفسير ومإحمد يوسف أبي قول على فأمإا «القضية»،
تفسير حنيفة أبي وعند الستحقاق، عند بالثمن الرجوع وهو واحد، والدرك
العهدة ضمان وتفسير قال، مإا الدرك ضمان وتفسير ذكرنا، مإا الخلص ضمان
كان إذا الشياء هذه تفسير عندهما ثم البائأع، عند الذي القديم الصك ضمان
ًا ًا، الضمان هذا كان الستحقاق عند بالثمن الرجوع وهو واحد وإذا صحيح

قاض قضى فمتى الضمان، على بالثمن يرجع المشتري يد مإن المبيع استحق
هذا ينفذ الكفيل مإع الخصومإة حق للمشتري وأثبت الضمان، هذا بصحة

إلى الدار تسليم ضمن إذا فأمإا يبطله، ل آخر قاض إلى رفع فإذا القضاء،
ذكرنا. لما به، القضاء يصح فل ضمانه، يصح ل المشتري
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مإن أن لما قاض ذلك وأبطل العمد، دم عن عفت نفسه أو رجل امإرأة أن ولو
بعض مإذهب هو كما القصاص، في لهن لحق لنه للنساء؛ عفو ل أنه رأيه

عفو يرى قاض إلى رفع الرجل يقاد أن فقبل للرجال، بالقود وقضى العلماء،
ًا، النساء القضاء لن بالقود، القضاء ويبطل العفو، ذلك ينفذ فالقاضي صحيح
تركتم} مإما الربع تعالى: {ولهن قوله وهو الكتاب، بخلفا لنه باطل؛ الول

بعمده، قتل قد الرجل هذا كان وإن الجمهور، قول ) وبخلفا12(النساء: 
كتاب وصاحب الخصافا، ذكر هكذا لشيء يتعرض ل الثاني فالقاضي

«القضية».
ًا بالقصاص له المقضي كان يقال: إن أن قالوا: وينبغي لنه مإنه؛ يقتص عالم

ًا قتل ً كان وإن الدم، مإحقون شخص مإا المسألة أصل بالدية، عليه يقضي جاهل
إن الخر، قتل ثم أحدهما، فعفى اثنين، بين كان إذا الدم «الصل» إن في ذكر
ً القاتل كان ًا كان وإن الدية، تجب جاهل القصاص. يجب عالم
وتجهزت المهر قبضت كانت وقد بها، الدخول قبل زوجها طلقها امإرأة أن ولو

بعض قال كما ذلك يرى كان لنه الجهاز؛ بنصف للزوج القاضي فقضى بذلك،
برضا بتصرفها رضي فقد إليها، الصداق دفع لما الزوج أن على بناء الناس،
ثم إليها، وساق بنفسه، ذلك اشترى الزوج أن ولو بنفسه، الزوج كتصرفا الزوج
ل قاض قضى فإذا هاهنا، فكذا الجهاز، نصف لها كان بها الدخول قبل طلقها

الله فإن تعالى، الله كتاب وبخلفا الجمهور، قول بخلفا لنه قضاؤه؛ ينفذ
هو والمفروض المفروض، نصف الدخول قبل الطلق للزوج جعل تعالى

هذا فكان ينصف، فل العقد في مإسمى يكن لم والجهاز العقد، في المسمى
باطلً. فكان النص بخلفا قضاء

إن الناس، بعض بقول أخذ إقرار ول بينة غير مإن المهر بإبطال قاض قضى ولو
المرأة، مإن بإبراء أو الزوج، مإن بإيفاء إمإا المهر سقوط يوجب النكاح قدم

مإخالف لنه باطل؛ القضاء فهذا عليه، دليل المدة هذه في الطلب المرأة وترك
السلف.  لجماع



بكلمة طلقها أو فيه جامإعها طهر في أو الحيض، حال في امإرأته طلق ولو
فكان والجماع السنة يخالف لنه باطل؛ فهو كله، بإبطال قاض وقضى واحدة،
باطلً.

ً أن ولو قاض إلى المإر ورفع فتزوجها طالق، فهي فلنة تزوجت قال: إن رجل
الصدر في فيه مإجتهد فصل لنه قضاؤه؛ نفذ فأبطله، القضاء ذلك بطلن يرى

المسألة لن قضاؤه؛ نفذ طلق أو فسخ أنه الخلع في القاضي قضى وإذا الول،
السلم. شيخ ذكره الول. هكذا الصدر في مإختلفة
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ًا الميت أعتق رقيق في بالقرعة قاض قضى ولو قضاؤه، ينقض لم مإنهم واحد
الحسن حديث واعتمدا بالقرعة، يقولن والشافعي فمالك فيه، مإجتهد لنه

ً «أن البصري فأقرع غيرهم، له مإال ول مإرضه، في له أعبد ستة أعتق رجل
يوسف أبي وعن مإنهم»، اثنين وأعتق بينهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول
وأنه حرام، وإنه قمار نوع القرعة استعمال لن قضاؤه؛ ينفذ ل أنه الله رحمه

أو غم بعيب امإرأة نكاح برد قضى ولو باطل، بالمنسوخ والعمل انتسخ، ثم كان
عمر كان الول الصدر في فيه مإجتهد لنه قضاؤه؛ ينقض لم ذلك نحو أو جنون
مإسعود وابن علي وكان الخمسة، بالعيوب المرأة برد يقول عنه الله رضي
العيوب، هذه مإن بواحد الزوج المرأة ردت ولو ترد، يقولن: ل عنهما الله رضى

رحمهم أصحابنا بين فيه مإختلف فصل هذا لن قضاؤه؛ نفذ بجوازه قاض وقضى
ً صادفا فالقضاء بالرد، يقول الله رحمه فمحمد الله، ًا مإحل ولو فيه، مإجتهد

فمالك مإختلفة، المسألة لن قضاؤه؛ نفذ الشهود بغير نكاح بجواز قضى
الصبيان بحضور العلن حصل لو حتى العلن يشرطان كانا البتي وعثمان

اشتباه مإوضع الموضع لن خلفهما؛ اعتبر وقد عندهما، النكاح يصح والمجانين
يشترط ل أن يقتضي بفسخه أو تصرفاته، بسائأر النكاح اعتبار لن الدليل

عن مإطلقة النكاح لجواز المقتضية الدلئأل بعض الشهادة ولن الشهادة
مإختلفة، المسألة لن قضاؤه؛ نفذ المدبر بيع بجواز قضى ولو الشهادة، اشتراط
ًا اعتبر إن التدبير لن الشتباه؛ مإوضع الموضع الحرية كانت للحال للحرية سبب

ًا أو فرصة اعتبر وإن البيع، جواز فيمنع وجهة، مإن ثابتة يمنع ل للحرية تعليق
بشهادة قضى ولو الوجه، هذا مإن الشتباه مإوضع الموضع فكان البيع، جواز
ًا يوسف أبي عند قضاؤه نفذ لبنه الب بشهادة قضى أو لبيه، البن خلف

«القضية».  في ذكر هكذا لمحمد،

فعلي عنهم، الله رضي الصحابة بين مإختلفة كانت المسألة هذه بأن واعلم
ورفع بطلنه، على المتأخرون أجمع ثم جوازها، يرى كان عنه الله رضي

يرفع ولم فيه، مإجتهد فصل في قضاؤه يكن فلم الله، رحمه مإحمد عند الخلفا
وهذا فيه، مإجتهد فصل في قضاؤه فكان يوسف، أبي عند المتقدم الخلفا
المتأخر بالجماع المتقدم الخلفا إيقاع في أصحابنا بين الخلفا أن تنصيص

بينا. مإا على الئأمة شمس ذكره مإا نحو على
لنه قضاؤه؛ نفذ سفر مإسيرة دون فيما الشهادة على بالشهادة قضى وإذا

قضى وإذا السفر، مإسيرة يشترط ل الله رحمه يوسف فأبو فيه، مإجتهد



يؤجل ل العين بأن قضى وإذا قضاؤه، نفذ أبيه، خط على شهد شاهد بشهادة
تقرأ أن غير مإن مإختومإة وصية على شهود بشهادة قضى وإذا قضاؤه، أبطل
بشهادة قضى أو نسي، وقد ديوانه في بما قضى إذا وكذلك الخر، أمإضاه عليهم
أمإضاه وخاتمهم خطوطهم يعرفون أنهم إل فيه، مإا يذكرون ل صك على شهود
حنيفة أبي قول قياس كله وهذا ذلك، يفعل أن للول ينبغي يكن ولم الخر،
يوسف. وأبي وزفر
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فعيب طالق، فامإرأته اليوم مإالك أفصل لم للطالب: إن الغريم قال وإذا
فنصب وأخبره القاضي فأتى عينه، في فيجب اليوم، يظهر ل أن الغريم وخشي
يبرء، حتى المطلوب مإن المال بقبض الوكيل وأمإر وكيلً، الغائأب عن القاضي
يجوز قال: ل الله رحمه يوسف أبا ) فإن4أ79( آخر بحاكم وحكم المال فقبض

بالذكر، يوسف أبي قول خص وإن قولهم، «القضية» وهذا في ذكر هكذا هذا،
القاضي أن زياد، بن الحسن كتاب في «الواقعات» ذكر في الناطفي وذكر

ً ينصب الفتوي الناطفي: وعليه قال يجب، ول عليه مإا ويقبض الغائأب، عن وكيل
نصب إن حيث مإن يجوز إنما هذا جاز لو «القضية»: أنه في ذكر، مإا وجه

الغائأب عن رجل ادعى إذا فيما الخلفا أن إل فيه، مإختلف الغائأب عن الوكيل
ًا، العلماء بعض وعند وكيلً، عنه ينصب ل القاضي فعندنا عليه، البينة وقامإت حق

لكن الغائأب، على قضاء هذا يكون فل هنا، ها ذلك يوجد ولم وكيلً، عنه ينصب
ًا تكلف هذا ً رجل قدم لو وكذلك الحنث، عن تحرز وقال: القاضي، إلى رجل

غائأب. وأبي درهم، ألف هذا على لبي
ً البن يجعل أن القاضي ورأى هذا، يتوارى أن وأخافا ً فجعله له، وكيل قبل وكيل

يجيزه، ل فإنه آخر، قاض إلى رفع ثم بالمال، وحكم المال، على عليه البينة
ً ابنه أجعل أن خاصة المفقود في أستحسن قال: وإنما حقوقه، طلب في وكيل

الذي هذا إنما الغائأب، على بقضاء ليس هذا أن ذكرنا لما القضاء يجز لم وإنما
بل الغائأب، عن بخصمه ليس وإنه كذا، هذا على للغائأب أن أخبر القاضي أتى
فهو المفقود، وأمإا الئأمة أقوال عن خارج لنه له؛ قضاؤه ينفذ فل فضولي، هو

هنا أمإا مإسألة في القيم نصب ولية وللقاضي الحكام، بعض حق في كالميت
بخلفه. 

للقاضي فإن الدليل، لشتباه قضاؤه قال: يجوز أنه الله رحمه مإحمد عن وروي
إلى رجل جاء لو هذا ونظير الجملة، في الغائأب عن الوكيل نصب ولية

كذا، بلد في وإنه أوفيته، وقد المال، مإن كذا علي لفلن وقال: كان القاضي،
القاضي فإن بذلك، ويأخذني يجحد أن وأخافا البلدة، تلك أقدم أن أريد وإني
ًا، الغائأب عن يجعل القاضي، إلى امإرأة جاءت لو كذا البينة، عليه ويسمع خصم

ًا، طلقني زوجي وقالت: إن البلدة، تلك أقدم أن أريد وإني كذا، بلد في وإنه ثلث
القاضي فإن حجة، لي واكتب شهودي، مإن فاسمع الطلق، يجحد أن وأخافا
ًا، الغائأب عن يجعل مإر. لما البينة عليه ويسمع خصم
مإستحق على حجر قاض في الله رحمه مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي

قضاؤه، جاز البيع وأجاز الحجر، فأبطل آخر قاض إلى ذلك فرفع للفساد، الحجر



وكان الول، مإن ينفذ فلم فيه، مإختلف بالحجر القضاء نفس لن الحجر؛ وبطل
قاض إلى رفع ولو بخلفه، تعالى الله شاء إن هذا بعد وسيأتي يبطله، أن للثاني

ثم المحجور، تصرفات وأبطل بالحجر، الول القضاء فأجاز الحجر، جواز يرى
تصرفات ويجيز القضاء، ذلك يبطل أن له فليس القضاء، مإن غيره إلى رفع

ً صادفا القضاء ذلك لن المحجور؛ فينفذ الول، القضاء نفاذ وهو للجتهاد، مإحل
ًا ًا، ظاهر يبطله. أن ذلك بعد لحد فليس وباطن
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هو كما واحد، نوع في مإأذون أنه نوع في المأذون في القاضي قضى وإذا

ًا يصير والدعوى الخصومإة مإن القضاء شرائأط عند الشافعي مإذهب مإستفت
في الله رحمه مإحمد ذكره يبطله، ل خلفه يرى آخر قاض إلى رفع لو حتى عليه
رضي شريح قال السلف، بين مإختلف الفصل هذا لن الكبير»؛ «المأذون أول
ًا يعتبر عنه: ل الله بين المختلف أن تبين المسألة وبهذه كلها، النواع في مإأذون

الصحابة.  بين كالمختلف السلف

عليه المحجور أقر ثم حر، رجل على القاضي حجر الصل» إذا «إقرار وفي
فصار يصح، لم الحجر قول على لن صحيح؛ إقراره حنيفة أبي قول فعلى بدين،
قولهما: على لن إقراره؛ يصح ل قولهما وعلى قبله، كالحال الحجر بعد الحال
بالصبي. فالتحق والكره، الهزل يبطله التي التصرفات في صحيح الحجر

ًا؛ عندهم القرار يصح ل أن قيل: ينبغي فإن بالحجر، بالقضاء القاضي لن جميع
ًا، جعله فقد بالحجر القاضي قضى فإذا القضاء يقضي أن إلى إشارة وهذا مإوجب

فيه. بمختلف ليس بالحجر،
ومإن عليه مإقضي مإن له بد ل القضاء لن الحقيقة؛ على بقضاء ليس قلنا: هذا

السفيه، وهو عليه، المقضي وجد إن هنا وها به، مإقضي ومإن له مإقضي
إلى المإر رفع الذي الولي لن له؛ المقضي يوجد لم السفه وهو به والمقضي

ًا يصلح ل القاضي المحجور على له يقضى ل الحجر بهذا القاضي لن له؛ مإقضي
ًا، له المقضي وجد بأن القضاء وجد لو حتى بشيء بعد المحجور يصرفا بأن أيض
ًا، الحجر بعد أبطله أو وصححه، آخر، قاض إلى أو القاضي، هذا إلى ورفع تصرف

يبطله. أن ذلك بعد آخر لقاض يكن لم حتى الكل عند ذلك
ل أن فينبغي الفتوى، بمنزلة كان الحقيقة على قضاء هذا يكن لم قيل: إذا فإن

آخر. مإفت به أفتى لو كما عندها يتحجر
يكن لم وإن الحجر، ولية للحاجر كان إذا قضاء، غير مإن يثبت قلنا: الحجر

ًا الحجر عن الصبي على الولي مإن وكالحجر عبده، على المولى مإن كالحجر نص
الحجر ولية له لن الحقيقة؛ على قضاء يكن لم وإن صحيح، ذلك فإن التجارة،

وإن حجره، فيصح القضاء، بحكم السفيه على الحجر ولية للقاضي هنا ها كذا
الحقيقة. على قضاء حجره يكن لم
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يجوز ل ومإا القاضي قضاء فيه يجوز العشرون: فيما الفصل

ًا يصلح ل النسان بأن يعلم بأن يجوز نفسه.  حق في قاضي



ًا يصلح ل لنه إمإا ًا يصلح ل ومإن لنفسه، شاهد ًا يصلح ل شيء في شاهد قاضي
أن إل الغير، على القول تنفيذ فيه لن الولية؛ باب مإن مإنهما واحد كل لن فيه؛
كيف الوليتين لولى يصلح ل فمن أبلغ، فيه القول وتنفيذ أقوى، القضاء ولية
لعلهما؟ يصلح
القاضي قضى فإذا عليه، مإقضي ومإن له مإقضي مإن له بد ل القضاء لن وإمإا

كل مإن لنفسه قضى إذا أنه غير قضاؤه ينفذ ل وجه مإن أو وجه، كل مإن لنفسه
يصلح لم فإن وجه، كل مإن لغيره قضى وإذا آخر، قاض بإمإضاء ينفذ ل وجه

ًا صلحه في كان وإن آخر، قاض أمإضاه وإن قضاؤه، ينفذ ل بيقين قاضي
بالجماع. قضاؤه نفذ قاض أمإضاه فإذا اختلفا،

قضى أو وجه، كل مإن لغيره قضى أنه القاضي قضاء في الخلفا وقع وإن
خلل في بيانه وسيأتي آخر، قاض إمإضاء على يتوقف لنفسه، وجه مإن لغيره

تعالى. الله شاء إن المسائأل
ً القاضي وكل الوكالة: وإذا كتاب في قال وبالخصومإة بإجارتها، أو دار ببيع رجل

ظاهر، وهذا جائأز فهو رجل، قبله حق بطلب أو رجل، قبل يطلبه حق كل في له
ً كان إذا أمإا لوكيله، يقضي أن للقاضي يجوز ول الوكيل لن بالخصومإة؛ وكيل
لما باطل لنفسه والقضاء للموكل، القضاء فيكون ومإعبر، سفير الخصومإة في

ً كان إذا وأمإا التهمة، وهو الخر ولمعنى ذكر، حكم فكان والجارة بالبيع وكيل
ًا القضاء فكان للموكل، يقع مإنه المقصود هو ومإا العقد ل وكذلك للموكل، واقع

مإن لنفسه قضاء لنه سفل؛ وإن ابنه لوكيل ول عل، وإن أبيه لوكيل يقضي
قضاؤه يجوز ول لهؤلء، شهادته تقبل لم ولجلها بعضية، شبه بينهما لن وجه؛
له شهادته يقبل ل مإن وبين نفسه القاضي بين فرق ثم الول، الطريق مإن لهم
نفسه وعلى لنفسه وشهادته النسان فقال: قضاء والشهادة، القضا،ء حق في

يجوز.  وعليه يجوز، ل له شهادته تقبل ل لمن النسان وقضاء يجوز، ل

ل القضاء لن يجوز؛ ل إنما لنفسه وقضاءه لنفسه، النسان شهادة أن والفرق
ومإن له، مإشهود مإن لها بد ل والشهادة عليه، مإقضي ومإن له، مإقضي مإن له بد

القاضي قضاء فأمإا السواء، على الوجهان المعنى هذا حق وفي عليه، مإشهود
القضاء كان إذا تهمة ول التهمة، لمكان يجوز ل إنما له، شهادته تقبل ل لمن

مإن لعبد ول لمكاتبه، ول لعبده يقضي أن للقاضي يجوز ول افترقا، فلهذا عليه،
أن له يجوز ل وكذلك للموكل، يقع القضاء لن لمكاتبهم؛ ول لهم شهادته تقبل ل

هذه مإال في الخصومإة كانت إذا مإفاوضة أو عنان، شركة لشريكه يقضي
وجه. مإن للقاضي يقع القضاء لن الشركة؛
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يجز لم آخر رجل إلى وأوصى مإاله، بثلث للقاضي وأوصى رجل مإات ولو

وكذلك للقاضي، القضاء يقع الثلث بقدر لن الشياء؛ مإن بشيء للميت قضاؤه
مإن لنفسه قضاء يكون ل بشيء، للميت يقضي، ل الورثة أحد القاضي كان إذا

تقبل ل مإن غيرهما أو امإرأته أو القاضي ابن له الموصى كان لو وكذلك وجه،
لو ) وكذلك4ب79( يجوز ل لهؤلء القضاء لن هؤلء؛ عبيد وكان لهما، شهادته

حيث مإن له يقع القضاء لن الميت؛ مإيراث في الوصي وكيل القاضي كان
بشيء، للميت قضاؤه يجوز ل دين الميت على للقاضي كان لو وكذلك الظاهر،

حال في له قضائأه وبين الغريم، مإوت بعد لغريمه القاضي قضاء بين وفرق
حياته.



خالص الدين لحوق بعد مإاله فبقي الصحيح، بمال يتعلق ل الدين أن والفرق
ًا القضاء فكان مإلكه، يتعلق فالدين الموت، بعد فأمإا وجه، كل مإن للغريم واقع
ًا به المقضي المال فكان بماله، أحد وكل وإذا الوجه، ذلك مإن الدين لرب حق

أن له يجوز ل له شهادته تقبل ل مإن بعض أو مإكاتبه، أو القاضي، عند الخصمين
ل وإنه الظاهر، حيث مإن للوكيل يقع القضاء لن خصمه؛ على للوكيل يقضي
ًا يصلح أعلم.  والله هؤلء حق في قاضي

ً رجل وكل وإذا في يقضي أن له فليس الوكيل، فاستقضى بالخصومإة، رجل
ً يقيم أن له وليس الظاهر، حيث مإن للوكيل يقع القضاء لن ذلك؛ عن وكيل

بحكم أقام وإن للغائأب، قضاء هذا كان القضاء بحكم أقام إن لنه مإوكله؛
فوكل جائأز، فهو شيء مإن صنعت الموكل: مإا له يقل لم وكيل فهذا الوكالة،

ً الثاني الوكيل صار وإن الوكيل، لهذا يقضي أن له وليس جاز، بالخصومإة رجل
بموته، وينعزلن عزلهما مإلك ولهذا الول، للموكل وكيلين الول الوكيل مإع

كان عزله يملك وإنه الول؛ جهة مإن مإستفادة الثانية الوكالة إن حيث مإن ولكن
يجوز. ل وإنه وجه، مإن نفسه لوكيل قضاء القاضي مإن هذا فيكون الول، وكيل
ً القاضي أمإر إذا وبينما هذا، بين فرق الوكيل فخاصم اليتيم، مإال يبيع أن رجل
لهذا يقضي أن له يجوز فإنه القاضي، هذا إلى العقد ذلك حقوق مإن شيء في

نائأبه، وكذا بخصم، ليس اليتيم مإال تصرفا في القاضي أن والفرق الوكيل،
لليتيم قضاء فصار وجه، كل مإن اليتيم إلى العقد فانتقل العهدة، يلحق ل ولهذا

بخلفه. هاهنا أمإا القاضي، لوكيل ل وجه كل مإن
ّكل وإذا ثم القضاء، قبل الوكالة كانت أو القضاء، عن عزل ثم القاضي، رجل و

آخر. قاض عند يخاصم أن له كان حتى حاله، على وكيل فهو وعزل، استقضي
على بعضها الناس على ديون وله الرجل، مإات الكبير»: وإذا «الجامإع قال: في
رجل فادعى ابنه، أو امإرأته بحق له شهادته يقبل ل مإن على وبعضها القاضي،

مإسائأل: إحداها: ثلث هنا ها بأن فاعلم إليه، أوصى الميت أن القاضي هذا عند
ًا قضاؤه صح بوصايته قضى إذا القاضي أن فيها والحكم هذه، لو حتى استحسان
قاض إلى قضاؤه رفع ولو يبرأ، الوصي هذا إلى الدين سمينا مإن بعض قضى
له يقض لم القاضي أن لو وبمثله ينقضه، ول يمضيه الخر القاضي فإن آخر،

بالدين. مإطالبته ولية للورثة كان حتى قضاؤه يصح ل بالوصاية
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براءة يثبت لنه لنفسه؛ يعمل الثاني الفصل في بالقضاء القاضي أن والفرق
الول. الفصل في كذلك ول باطل، لنفسه والقضاء إليه، دفعه ويصحح نفسه

بعد الرجل لهذا بالوصاية شهد لو والغريم بالشهادة، مإعتبر القضاء أن يوضحه
وقيل: قضاؤه، يصح ل فكذا التهمة، لمكان شهادته تقبل ل إليه الدين أدى مإا

الموت كان إذا شهادته تقبل الرجل لهذا بالوصاية الغريم شهد لو الدين قضاء
ًا ًا؛ ظاهر نصب ولية للقاضي لن الشهادة؛ هذه في تهمة ل لنه استحسان

ًا الموت كان إذا الوصي ًا. قضاؤه يصح فكذا الشهادة، بدون ظاهر أيض
ًا إن ثم امإرأته وبين القاضي بين الثاني الفصل في سوى الله رحمه مإحمد

بعض باطلً، كان أمإضاه ولو أبطله، آخر قاض إلى قضاؤه رفع وقال: إذا وأبيه،



حق في الجواب بخلفا وأبيه امإرأته في الجواب يكون أن قالوا: ينبغي مإشايخنا
أمإا يمضيه، أن لحد يجوز فل بالجماع، باطل لنفسه القاضي قضاء لن نفسه؛
قضاؤه، فكذا فيه، يختلف ل له شهادته لن فيه؛ مإختلف وابنه لمإرأته قضاؤه

ً مإصادفا بالمإضاء فالقضاء ًا مإحل كان إذا يمضيه أن لغيره فكان فيه، مإجتهد
ًا، القاضي له جعل حتى الوصياء، أحد يبلغ لم ولو ذلك، رأيه مإن إن ثم وصي

ويجوز والنصيب، النصباء، يجوز إليه الدين رفع سميناه مإن بعض أو القاضي،
ًا نصب ثم أولً، إليه الدين قضى لو وبمثله إليه، الرفع يصح ل الميت عن وصي

برأيه، الميت عن الوصي نصب ولية للقاضي أن ذلك في والوجه النصب،
كذلك ول لنفسه، عامإل النصب هذا في القاضي لن قضاء؛ النصب هذا ويكون
الدين. قضاء قبل النصب

دعوى الوصاية دعوى مإكان كان إذا الميت دعوى الثانية: مإسألة المسألة
وأقام ووارثه، الميت ابن أنه وادعى رجل، جاء بأن المسألة، هذه في النسب

قضاء بعد بنسبه القضاء كان إن مإنه، بالنسب القاضي وقضى بينة، ذلك على
قضاؤه.  نفذ إليه، الدين قضاء قبل كان وإن قضاؤه، ينفذ ل إليه الدين

هذه وفي الوجهين، مإن ذكرنا مإا القضاء بعد وبينما القضاء، قبل بينما والفرق
الغريم شهادة في التهمة انتفاء لن إشكال؛ نوع الثاني الفرق على المسألة
فلم الشهادة، بدون الوصي نصب ولية للقاضي لن كان؛ إنما وقضائأه، باليصاء

ًا النصب هذا يكن النسب إثبات ولية للقاضي ليس فأمإا الشهادة، إلى مإضاف
ًا النسب ثبوت فكان شهادة، غير مإن القضاء، ولية إلى الشهادة إلى مإضاف

ًا فكان ًا قاضي وجه. مإن لنفسه وشاهد
ًا؛ هنا مإنتفية التهمة بل قلنا: ل النسب إثبات ولية للقاضي يكن لم لنه أيض
ولية إثبات النسب إثبات وفي للغير، الستيفاء ولية إثبات ولية وله ابتداء،

ًا فيصلح النسب، إثبات ولية له يكن لم إن ذلك، وله الستيفاء، ًا قاضي وشاهد
واثبات للغير، الستيفاء ولية إثبات فيه إن حيث مإن بالنسب القضاء في

الوجه. هذا مإن التهمة فتنفى الولية، هذه على زائأد أمإر النسب
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غاب بأن الوكالة، دعوى والنسب الوصاية دعوى مإكان كان الثالثة: إذا المسألة
على له الذي الدين بقبض وكله الدين رب أن بينة وأقام رجل، وجاء الدين، رب

سواء يجوز ل بوكالته القاضي فقضى قرابته، مإن سميناه مإن على أو القاضي،
إليه. الدين دفع قبل القضاء كان
الدين. دفع قبل والوكالة الوصاية بين فرق

يكون فل دين، الميت على يكن لم وإن الوصي، نصب ولية للقاضي أن والفرق
ً النصب هذا في ليس فأمإا أصلً، لنفسه قضاؤه يكون فل أصلً، لنفسه عامإل

حيث مإن لنفسه يعمل القضاء بهذا فهو الغائأب، عن الوكيل نصب ولية للقاضي
ًا فيكون إليه، بدفعه فيبرأ مإنه يقتضي مإن يثبت إنه يصح، ل فلهذا لنفسه، قاضي

قضاء بعد بالوكالة القضاء كان فإن آخر، قاض إلى بالوكالة قضاه رفع فإن
قضى لنه باطلً، وقع لنه إمإضاؤه؛ يجوز ل أمإضاه ولو مإحالة، ل رده الدين

إليه، الدين قضاء قبل الول مإن بالوكالة القضاء كان وإن وجه، كل مإن لنفسه
إمإضاؤه.  جاز الثاني فأمإضاه



فصل في جعل الثاني إمإضاء «الكتاب» فقال: لن في الله رحمه مإحمد علل
الختلفا، حقيقة به قالوا: أراد بعضهم فيه، المشايخ عبارة فيه. واختلف مإجتهد

الدليل. اشتباه به قالوا: أراد وبعضهم بالوصاية، القضاء يجيز مإن المشايخ فمن
الموت، بعد أمإانة والوصاية الحياة، حال في أمإانة الوكالة أن ذلك ووجه

كما الوكيل نصب القاضي يملك أن فينبغي التسوية، يوجب الظاهر فالقياس
كما الدين قضاء قبل بالوكالة، القضاء يملك أن وينبغي الوصي، نصب يملك
قضاء قبل بالوكالة وقضى الظاهر، بالقياس أخذ فإذا بالوصاية، القضاء يملك

الغائأب على قضاء نقول: هذا فيه. أو مإجتهد مإحل في قضاؤه جعل الدين،
ًا كان إذا القضاء قيل: هذا فإن فيه، مإجتهد على يتوقف ل أن ينبغي فيه مإجتهد
مإر. مإا على آخر، قاض إمإضاء

مإن لنفسه قضاء كان إذا أمإا وجه، كل مإن للغير قضاء كان إذا هكذا قلنا: هذا
بل باطل لنفسه القضاء لن آخر؛ قاض إمإضاء على يتوقف بل ينفذ ل وجه

حيث مإن لنفسه النفع يحصل به إن حيث مإن وجه مإن لنفسه قضاء وهذا خلفا،
ل مإما إنه حيث مإن وجه مإن للغير وقضاء فيبرأ، الدين يقضيه ) أن4أ80(

أدى فإن آخر، قاض إمإضاء على فيتوقف الموكل، حضور وينتظر الدين، يقضيه
ً صادفا لنه نفذ؛ وأمإضاه للغير، قضاء أنه إلى اجتهاده ًا مإحل فل فيه، مإجتهد

غيره. النفع مإن له يحصل لما ينبغي
القضاء هذا كان وإن آخر، قاض إمإضاء على يتوقف لمإرأته قضى إذا هذا ونظير

ًا قضاء أن في والخلفا خلفا، بل باطل لنفسه القضاء إن لهذا فيه مإجتهد
يترجح آخر قاض أمإضاه فإذا وجه؟ مإن لنفسه قضاء هو هل لمإرأته، الرجل
ً صادفه مإا فينفذ لنفسه، قضاء كونه على للغير قضاء كونه جانب ًا مإحل مإجتهد
فيه.
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فعلى روايتان، الغائأب على القضاء نفاذ في أن على هنا كذا ينفذ ل وقيل: ذلك
هذه على فيتوقف فيه، مإختلف القضاء نفس لن ينفذ؛ ل الروايتين إحدى

على لن يتوقف؛ ول ينفذ الروايتين إحدى وعلى آخر، قاض إمإضاء على الرواية
على النكار أن في الخلفا وإنما القضاء، نفس في خلفا ل الروايتين إحدى
يتوقف ل أن ينبغي الرواية هذه قياس فعلى شرط؟ هو هل اليقين، سبيل

أعلم. والله آخر، قاض إمإضاء على هنا بالوكالة القضاء
ًا القاضي نصب إذا وتفسير يجوز، ل عليه حكم ولو يجوز، ل الغائأب على مإسخر

ً القاضي ينصب أن المسخر والقاضي عليه، الخصومإة ليسمع الغائأب عن وكيل
يجوز وإنما عليه، الخصومإة يسمع ل فالقاضي بخصم، ليس المحضر أن يعلم

فالقاضي الحكم، مإجلس يحضر ول بيته في اختفى خصم عن الوكيل نصب
على داره باب على ونودي داره، إلى أمإناءه بعث مإا بعد ولكن وكيلً، عنه ينصب

فل. الموضع ذلك في أمإا ذلك، قبل ذكرنا، مإا
القاضي»: «أدب في الخصافا ذكر مإا يجوز ل المسخر نصب أن على والدليل

ًا ادعى رجل يسمع ل فالقاضي الملك، على البينة وأقام رجل، يدي في عقار
المدعى يد في به المدعى العقار أن يعلم لم مإا بالملك له يقضي ول بينته،
ً واضع المدعي أن لجواز بذلك الشهود يشهد أو عليه، العقار بأن يقر حتى رجل

ًا بذلك ويكون عليه، بذلك القاضي فيقضي يده، في به المدعى عليه، استحقاق
غيره. يد في الحقيقة في والعقار غيره، وعلى



وادعى رجل فجاء غاب، الجامإع»: رجل «شهادات في الله رحمه مإحمد وذكر
على له حق كل بطلب وكله الغائأب وأن الغائأب، غريم أنه ذكر رجل على

المدعي فأقام وكالته، ينكر عليه والمدعى فيه، والخصومإة بالكوفة غرمإائأه
بالوكالة.  عليه القاضي قضى وكالته، على بينته

المسخر على الحكم جواز على دليل المسألة هذه الله رحمه السلم شيخ قال
هو رجل على يقل: ادعى ولم الغائأب، غريم أنه ذكر رجل على قال: ادعى فإنه

مإا على مإحمول عندنا هذا الله: ولكن رحمه الشهيد الصدر قال الغائأب، غريم
ًا بكونه القاضي يعلم لم إذا على المسألة هذه تكون أن وينبغي قبل، مإسخر

الغائأب على القضاء وفي الغائأب، على قضاء الحاصل في هذا لن روايتين؛
وفي فيه، مإختلف القضاء نفس لن ينفذ؛ ل الروايتين إحدى في روايتان،
شيخ مإال هذا وإلى فيه، بمختلف ليس القضاء نقض لن ينفذ؛ الخرى الرواية
المفقود. كتاب شرح في والمسألة الله، رحمه السلم

الغائأب: يفتى على القضاء في يقول الله رحمه الدين ظهير المإام الشيخ وكان
أن فلو الله، رحمهم أصحابنا مإذهب هدم إلى يتطرقوا كيل والنفاذ الجواز بعدم

بعد لحد يكون ول المإضاء، صح آخر قاض وأمإضى المسخر، على حكم القاضي
إبطاله. ذلك
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صح وليته في ليس به والمقضي رجل، يدي في بعين القاضي قضى إذا
التسليم. يصح ل ولكن القضاء،

ّي صورة ًا ادعى المسألة: بخار الدار أن بخاري، قاض عند سمرقندي على دار
بغير يديه وفي وحقي، مإلكي أخره إلى كذا مإحلة في بسمرقند يديه في الذي
قضاؤه؛ ويصح للمدعي، بالدار يقضي فالقاضي دعواه، على بينة وأقام حق،
ليست الدار لن يصح؛ ل التسليم أن إل حاضر عليه والمقضي له المقضي لن
التسليم. لجل سمرقند قاضي إلى فكتب وليته، في
ًا القاضي أمإر وإذا يكون أن إل قضاؤه، يجز لم اثنين بين يقضي أن إنسان

والمإانة العلم إلى فيه يحتاج أمإر القضاء لن بذلك؛ للقاضي أذن الخليفة
رضي بالستخلفا إذن غير مإن القاضي هذا إلى بالتفويض والخليفة والرأي،

الجمعة، إمإام وبين القاضي بين فرق بغيره، رضى مإا أمإا ورأيه، وأمإانته بعلمه
ًا، الجمعة إقامإة إنسان إلى فوض إذا الخليفة فإن جاز.  غيره فاستخلف مإطلق

ًا يوجد لم إن بالستخلفا الذن هناك أن والفرق إنما الخليفة لن دللة؛ وجد نص
ًا الجمعة إقامإة إلىه فوض إقامإة مإن المانعة العوارض أن علمه مإع مإطلق

وعلى مإقصور يتوهم ذلك وغير الجمعة، في والحدث المرض، نحو الجمعة
له أذن فقد الوقت، لضيق المإام إذن انتظار يمكن ل التحقق، تقدير

ًا الذن يوجد لم لما هنا ها أمإا دللة، بالستخلفا أكبر لن دللة؛ يوجد لم صريح
القاضي، هذا حق في مإقصور مإوهوم القضاء مإن المانعة العوارض أن فيه مإا

لنه مإمكن؛ الخصومإات سماع تأخير لن مإمكن؛ هنا المإام إذن انتظار ولكن
افترقا. فلهذا بوقت، مإقدر غير

ًا، الوصي وبين القاضي بين وفرق غيره، إلى التفويض يملك الوصي فإن أيض



دللة ثابت بالتفويض الذن الوصي حق في أن والفرق الوصي، له يأذن لم وإن
ًا؛ قد أنه علمه مإع إليه أوصي فإذا الوصي، مإوت بعد يعمل إنما الوصي لن أيض
في رأيه استطلع يمكنه ل العجز تقدير وعلى بنفسه، التصرفا على يعجز

رأي استطلع هنا أمإا دللة غيره، إلى بالتفويض له أذن فقد غيره، إلى التفويض
إثبات إلى حاجة فل القضاء، عن عجز إن للقاضي مإمكن والستخلفا الخليفة،

الستخلفا في للقاضي أذن الخليفة كان فإن غيره إلى بالتفويض دللة الذن
ًا إمإا الستخلفا؛ مإلك جائأز، فهو شيء مإن صنعت له: مإا قال بأن دللة أو نص
ًا صار لنه بغيره. راضي
إمإا التوكيل في الموكل أذن وإذا غيره، يوكل أن يملك ل بالبيع الوكيل نظير وهو
ًا إل غيره، توكيل يملك جائأز فهو شيء، مإن صنعت له: مإا قال بأن دللة أو نص
إذا الموكل فإن وجه، مإن فرق القاضي مإسألة وبين التوكيل، مإسألة بين أن

مإن صنعت الثاني: مإا للوكيل الول الوكيل وقال فوكل، يوكل أن للوكيل أذن
غيره. يوكل أن الثاني للوكيل يكون ل جائأز، فهو شيء
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صنعت الخليفة: مإا وقال فاستخلف، الستخلفا في للقاضي أذن إذا والخليفة
له يأذن لم الخليفة أن فلو غيره، يستخلف أن له كان جائأز، فهو شيء مإن

ً فأمإر بالستخلفا، القاضي إن ثم حكمه، يجز لم حتى اثنين بين فحكم رجل
ًا كان لو حكمه يجوز بحال كان إن ننظر الحكم ذلك أجاز إمإضاء جاز قاضي

ًا كان لو حكمه يجوز ل بحال كان وإن حكمه، القاضي مإمن كان إن ينظر قاضي
ًا كان وإن ذلك، إمإضاؤه جاز القذفا في كالمحدود الفقهاء، فيه يختلف أو عبد

ًا بعد حقه في الحال صار الستخلفا في يؤذن لم إذا القاضي لن يجز؛ لم صبي
أهل مإن وهو قضى لو الستخلفا وقبل الستخلفا، قبل كالحال الستخلفا

ل القضاء أهل مإن يكن لم وإن آخر، قاض إجازة على نفاذه توقف القضاء
هنا. ها كذا يتوقف،

يعزله، أن أراد ثم رجلً، فاستخلف الستخلفا في للقاضي أذن الخليفة أن ولو
ًا، بالعزل له أذن الخليفة كان إذا إل ذلك له يكن لم مإن وّل قال: له بأن أيض

شئت. مإن واستبدل شئت،
ًا يصير الثاني القاضي فهذا رجلً، فاستخلف الستخلفا في له أذن ولو قاضي
يعزل أن الول القاضي أراد لو حتى الول، القاضي جهة مإن ل الخليفة جهة مإن

شئت. مإن الول: استبدل للقاضي الخليفة قال إذا إل ذلك، له يكن لم الثاني
ً يستخلف أن القاضي أمإر الخليفة أن ولو الخصوم ) مإن4ب80( يسمع رجل

ً القاضي وأمإر الحكم، يقطع ول القرار، ويكتب الشهود، مإن ويسمع يقوم رجل
مإن إقرار ويكتب الشهود، مإن يسمع أن الرجل لهذا فإن ذلك، يجاوز ل بذلك

الذي هو القاضي فيكون للقاضي، ذلك ينهي ثم الشهود، عن ويسأل عنده، أقر
مإن يسمع أن القاضي أمإر لو الخليفة لن ذلك؛ صحة يعرفا أن بعد يحكم

حتى الخليفة إلى المإر يرفع بل الحكم، يقطع ول القرار، ويكتب الشهود،
ًا، كان بنفسه، الخليفة يحكم هذا على بالستخلفا أمإره إذا فكذلك صحيح

الوجه. 



يأمإر بل البينة بتلك يقضي ل فالقاضي القاضي، إلى المإر رفع إذا الخليفة ثم
يشهدوا أن الشهود ويأمإر الشهود، بإحضار عليه والمدعى المدعي، بإحضار

ًا قضى عنده الشهادة صحت فإذا عليه، والمدعى المدعي بحضرة عنده ثاني
البينة، يسمع القاضي نائأب فإن غافلون، عنه الناس فصٌل وهذا الشهادة، بتلك

أن له ينبغي ول بذلك، يقضي والقاضي القاضي إلى ويبعث القرار، ويكتب
عنده، يقر حتى المقر يحضر وأن البينة، بإعادة يأمإر أن عليه وإنما بذلك، يقضي

غابوا ثم بالحق، الخليفة عند شهدوا الشهود كان وإن عنده، يصح بما يحكم ثم
ول يقبل، ل فالقاضي هذا، على لهذا عنده، شهدوا بما القاضي الخليفة فأعلم
عنده. الشهادة يعيدوا حتى يحكم
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الخليفة فأخبر ذلك بعد جحد ثم الخليفة، عند أقر عليه المدعى كان إذا وكذلك
شهد لو لنه الشهادة؛ طريق على ذلك يقبل ل فالقاضي عنده، بإقراره القاضي

أولى. فخليفته ذلك، يقبل آخر رجل مإع خليفته غير إقراره على
سمع إذا القاضي عن الله رحمه الوزجندي الئأمة شمس المإام القاضي وسئل

إعادة بدون بالشهادة النائأب يقضي هل الشهادة النائأب ويسمع الدعوى،
الدعوى؟

ًا وسئل البينة، بتلك بالحكم القاضي يأمإر أن إل قال: ل إذا القاضي عن أيض
بالستخلفا مإأذون وهو بالحكم، نائأبه وأمإر يحكم، ولم والشهادة الدعوى سمع
حكمه؟ يصح هل النائأب حكم وإذا المإر؟ هذا يصح هل الصحيح المثال بحكم

قال: نعم.
قلده قسمين: قاض على القضاة القاسم: أن أبي الفقيه «الفتاوى» عن وفي
بقضيته رفع ثم قضى، إذا فالول الشفعاء، أو الرشوة دفع مإن بسبب ولي قاض
الجتهاد، مإحل في حصل وإذا قضاؤه، يبطل ل فإنه خلفه، يرى قاض إلى

ينقضه.  أن له خلفه يرى قاض إلى قضاؤه رفع ثم قضى، إذا والثاني

ًا، يصير ل بالرشوة القضاء تقلد مإن قالوا: إن زمإاننا مإشايخ بعض وإذا قاضي
القضاء طلب الذي وأمإا النقض، إلى فيه يحتاج ول حكمه، ينفذ ل قضى

المجتهدات. في قضائأه نفاذ حق في سواء قلد والذي فهو بالشفعاء،
ًا القاضي كان وإذا الحاجة ووقعت حادثة، في خليفته فحكم بالستخلفا مإأذون
ثم نفذ، مإن بشرائأط ذلك يثبتوا أن ينبغي الصل، القاضي عند حكمه إثبات إلى

آخر. قاض قضاء ثبتوا لو كما خصم على صحيحة دعوى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الفصل بهذا يتصل ومإما

المصر الرواية ظاهر في «شرحه»: أن في السرخسي الئأمة شمس ذكر مإا
«أدب في الخصافا وذكر بشرط «النوادر» ليس وفي القضاء، نفاذ شرط

وإليه القضاء نفاذ شرط المصر بعلمه: إن يقضي القاضي باب القاضي» في
«الصل». في مإحمد أشار
فإنه القضاء، نفاذ شرط المصر أن إلى يوسف أبي عن «المنتقى» إشارة وفي

أن فلهم مإعه، فخرجوا المؤمإنين، أمإير خرج إذا المؤمإنين أمإير قال: قضاة
خرج فأينما الخليفة، قضاة هم إنما أرض بقضاة ليسوا هؤلء لن يقضوا؛
وعن يقضي، أن له فليس وحده، القاضي خرج وإن يقضوا، أن فلقضاته الخليفة

الئأمة شمس قال بشرط، ليس المصر «المإلء» أن في يوسف أبي



المصر «النوادر» أن برواية أخذوا مإشايخنا مإن الله: وكثير رحمه السرخسي
إلى القاضي يخرج أن إلى الحاجة تقع عسى فإنه الحاجة، باعتبار بشرط ليس

ًا القاضي أمإر وإذا هناك، ويقضي ثمة، الدعوى ويسمع مإحدود، بالقسمة إنسان
مإن ليست القسمة لن الروايات؛ باختلفا قسمته صحت فقسم الرستاق، في

أعلم. والله الرواية، ظاهر في المصر لصحتها يشترط حتى القضاء أعمال
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 والتعديل الجرح والعشرون: في الحادي الفصل

وقال فيهم، الخصم يطعن أن إل حنيفة أبي عند الشهود عن القاضي يسأل ول
فيهم، الخصم يطعن أن غير مإن عنهم الله: يسأل رحمهما ومإحمد يوسف أبو

لم وإن عنهم يسأل والقصاص الحدود في أمإا والقصاص، الحدود غير في وهذا
كان الله رحمه حنيفة فأبو وزمإان، عصر اختلفا قيل: هذا فيهم، الخصم يطعن

بالخيرية، وسلم عليه الله صلى الله رسول له شهد الذي الثالث القرن في
القرن في كانا وهما الغالب، على الحكم فبقي العدالة، فيهم الغالب فكان
الغالب فكان بالكذب، فيهم وسلم عليه الله صلى الله رسول شهد الذي الرابع
لهذا. بالسؤال فأمإر الكذب، فيهم
أن للقاضي يقول: ينبغي الله رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي وكان
أبي بقول فيهم عمل الصالحين زي عليهم كان إن وسيماهم، الشهود زي يحكم

اختلفا هذا بل ل وقيل بقولهما، فيهم عمل الفسقة زي عليهم كان وإن حنيفة،
القضاء عن مإنهي القاضي لن القاضي؛ حق التعديل أن حجتهما الحقيقة، على

الخصم طلب على استيفاؤه يتوقف فل فيه، بالتثبت مإأمإور الفاسق، بشهادة
ًا قوله وهو المعروفا الحديث الله رحمه حنيفة ولبي الحقوق، سائأر على قياس
حال مإن الظاهر بعض» ولن على بعضهم عدول السلم: «المسلمون عليه

ففيما آخر، ظاهر يعارضه لم مإا واجب الظاهر على والبناء العدالة، المسلمين
كان الطعن، قبل مإا بخلفا السؤال فوجب آخر، ظاهر فيهم الخصم طعن إذا

ًا القصاص وفي الحدود في النسان قلنا: أن مإا قضيته تركنا إذا أنا إل أيض
تدرأ والحدود وشبهه، احتمال نوع عن يخلو ل الظاهر لن ثمة؛ القياس،

ً ثمة السؤال فشرطنا بالشبهات، يثبت المال فأمإا السؤال، قبل لدرئأها احتيال
المال. بخلفا التدارك يمكن ل الخطأ وقع لو الحدود في ولن الشبهات؛ مإع
يشهدوا أن قبل عدلهم إن وجهين: أمإا على فهذا الشهود، عدل الخصم أن فلو

بعدمإا عدلهم أو أنكرهما، عليه شهدوا فلما عدول، شهود فقال: هم عليه،
وجوه:  على فهو عليه، شهدوا بما عدلهم فإن عليه، شهدوا

قال: الذي أو بالحق، علي قال: شهدوا أو علي، به شهدوا فيما قال: صدقوا إن
عليه يقضي القاضي الربعة الوجوه هذه وفي حق، الشهادة هذه في به شهدوا

ل بالقرار القضاء ويكون بالمال، مإنه إقرار اللفاظ بهذه لن شهدوا بما
يزد ولم عدول، قال: هم أو أخطؤوا، أنهم إل عدول قال: هم وإن بالشهادة،

ً عليه المشهود كان فإن هذا، على يقضي فالقاضي التعديل، أهل مإن عدل
مإن يسأل أن غير مإن الله رحمهما يوسف وأبي حنيفة أبي عند بشهادتهما،

لم مإا مإحمد وعند بشرط، ليس عندهما المزكي في العدد أن على بناء المزكي



بشهادتهما. يقضي ل المزكي عن القاضي يسأل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
التزكية» وفي «كتاب في ذكر هكذا عنده، شرط المزكي في العدد أن بيانه

باب آخر في القاضي» للخصافا، «أدب وفي أوله «القضية» في كتاب
تعديل اعتبر الروايات هذه فعلى «الرقيات»، وفي الشهود يعدل عليه المدعى
ًا كتاب الصغير» وفي «الجامإع في وذكر تعديلً، عليه الشهود «القضية» قريب

عليه المدعى باب أول في القاضي» للخصافا «أدب وفي الول، الثلث مإن
روي وهكذا عنهما يسأل حتى بشهادتهما يقضى ل القاضي الشهود: أن يعدل

هذه فعلى مإحمد، عن هشام روى وهكذا «المإالي»، في يوسف أبي عن
تعديلً. عليه المشهود تعديل يعتبر ) لم4أ81( الروايات

فقد عدول، بقوله: هم عدلهما إن عليه المدعى أن الروايات هذه ووجه
حق الشهود تعديل ولن الكذب؛ إلى إياهما بنسبته به شهدا مإا بإنكاره جرحهما

ظالم عليه المدعى لن يصح؛ لم التعديل هذا أن المدعي زعم وفي المدعي،
المدعى أن هذا في الله رحمه مإحمد عن والمنقول التعديل، أهل مإن ليس
يزكهما.  لم قال: أولهما حين عليه

مإا يحمل أو روايتان، المسألة يقال: في أن الله: فإمإا رحمه الشهيد الصدر قال
قول أنه يسأل حتى بشهادتهما يقضي ل القاضي أن الروايات بعض في ذكر

عنده المزكي في العدد لن ولكن بتعديل، ليس تعديله لن ل خاصة، مإحمد
تعديل أن الروايات بعض في ذكر يقال: مإا أو هذا، بعد بيانه يأتي مإا على شرط

ًا، كان إذا مإا على مإحمول بتعديل ليس عليه المشهود ًا، كان إذا أمإا جاحد ساكت
الجامإع «شرح في الله رحمه أول هكذا تعديله، يصح التعديل أهل مإن وهو

ًا كان بأن والتعديل التزكية أهل مإن عليه المدعى يكن لم الصغير» وإن فاسق
بشهادتهما. القاضي يقضي ول تعديله، يصح ل الحال، مإستور أو

ًا، كان وإن عليه، المشهود تعديل يصح أن قيل: يجب فإن مإستور أو فاسق
نفسه على الحال مإستور أو الفاسق وإقرار نفسه، على إقرار لنه الحال؛
صحيح.

ل القاضي على القضاء بوجوب إقرار فهذا نفسه، على إقرار هذا أن قلنا: كما
يسأل فالقاضي الحال، ومإستور الفاسق بقول التعديل يثبت لم إذا ثم يصح،

فيقضي نفسه، على أقر فقد قال: صدقوا، إن ل؟ أم عليه: أصدقوا المشهود
عليه. يقضي ل فالقاضي أخطأوا، أو قال: أوهموا وإن بإقراره، عليه

البينة المدعي أقام إذا للقاضي ينبغي الله رحمه حنيفة أبي عن الحسن وروى
قضى عليه شهدوا بعدمإا عليه المشهود عدلهم فإن الشهود، عن يسأل أن

بعد عليه المشهود عدلهما إذا هذا ذلك، بعد طعنه إلى يلتفت ولم عليه،
المشهود فأنكر عليه، شهدا ثم عليه، يشهدوا أن قبل عدلهما إذا فأمإا الشهادة،

التعديل. بذلك يكتفي ول عليه، ذلك ينفذ ل فالقاضي به، شهدا مإا عليه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

وأمإا فظاهر، الشهادة بعد عليه المشهود تعديل تعتبر ل التي الرواية على أمإا
ل وأنهما عدلن، أنهما ظننت يقول: كنت أن يمكنه لنه الخرى؛ الرواية على



ًا أنهما غير زور على يشهدان «كتاب في المسألة ذكر هكذا فسقا، أو تغير
الشهادة قبل تعديله أن على يدل مإا حنيفة أبي عن الحسن وروى القضية»،

ثم عليه، شهدوا بعدمإا الشهود عدل إذا عليه المشهود أن روى فإنه مإعتبر،
عدلهم قد كان وإن بشهادتهم، عليه وقضى طعنه، يقبل قال: ل فيهم، طعن
بتعديله عليه يقض قال: لم فيهم، طعن عليه شهدوا فلما عليه، يشهدوا أن قبل

الطعن بدون أن لك يبين فهذا بالطعن، الجواب قبل يشهدوا أن قبل إياهم
السابق. التعديل بذلك عليه يقضي

العلنية. وتزكية السر، نوعان: تزكية التزكية ثم
الشهود عن القاضي ويسأله الحكم مإجلس العدل يحضر العلنية: أن فتزكية

عدول. بحضرتهم: هؤلء ويقول فيزكيهم، بحضرتهم
فيعدله السر، في الشاهد عن المعدل القاضي يسأل أن السر في والتزكية
وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول زمإن في التزكية كانت وقد ويجرحه

المدعي مإن يخافا ل المعدل وكان صلحاء، كانوا القوم أن عنهم الله رضى
المإر وآل الناس، أحوال فسد ذلك وبعد للحق، مإنقادين كانوا لنهم والشهود؛

المعدل عجز وظهر بالذى، قاتلوه بحضرتهم الشهود جرح لو المزكي أن إلى
الله رحمه مإحمد عن نقل مإا مإعنى وهو السر، تزكية فأحدثوا العلنية، تزكية عن
السر تزكية أحدث مإن وقيل: أول وبلء، عناء السر «النوادر»: تزكية في

يعني: فأحدثنا، فقال: أحدثتم يكن، لم مإا له: أحدثت قيل أحدثها وحين شريح،
السر. تزكية فأحدثنا المعدل، مإع والخصومإة العداوة إحداث أظهرتم

العلنية، تزكية وبين السر تزكية بين القاضي جمع القاضي»: لو «أدب في قال
فالقاضي السر، في الشهود عدل المزكي أن الجمع وتفسير أحسن، فذلك
الذين للمزكي: أهؤلء ويقول مإجلسه، في المزكي وبين الشهود بين يجمع

زكيتهم؟. 

في المعدل هو العلنية في المعدل يكون أن «القضية» وينبغي كتاب في قال
اثنان يتفق ل إذ غيره، باسم الرجل يتسمى ل حتى حسن هذا كان وإنما السر،
واحد. اسم على
مإن الشهود عن للمساءلة يختار أن للقاضي القاضي»: وينبغي «أدب في قال
ً يكون أن مإن بد فل غيره يعدل لنه عدلً؛ كان يكون أن وينبغي نفسه، في عدل

غير مإن العدل يعرفا ل الصفة بهذه يكن لم إذا لنه بالناس؛ خبرة صاحب
ًا يكون ل أن وينبغي العدل، ًا يكون أن وينبغي بالمال، يخدع ل حتى طماع فقيه
أسباب في العلم أهل أقاويل اختلف لنه التعديل؛ وأسباب الجرح أسباب يعرفا

الذان سمع قال: مإن حتى التضييق كل ضيق مإن فمنهم والجرح، التعديل
كل يضيق ول التوسيع، كل وسع مإن ومإنهم عدالته، سقطت القامإة وانتظر

ً يجرح ول علم، غير مإن الشهادة مإردود يعدل ول التضييق علم. غير مإن عدل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا يكون أن وينبغي ًا وجد وإن بالمال، يخدع ل حتى غني ًا، عالم ًا فقير غير وغني
ًا وجد وإن العالم، اختار عالم عالم غير ثقة ووجد الناس، يخالط ل ثقة عالم

عنده، ذلك يصح حتى شيء في يقدم ل العالم لن العالم؛ يختار الناس يخالط
غير مإن العدل يعرفا ل العالم وغير والتعديل، الجرح على يقدر بعلمه فهو

الوجه. هذا مإن أولى العالم فكان العدل،
ًا يكون ول مإغفلً، المزكي يكون ل أن الولى كان إذا لنه الناس؛ يخالط ل مإنزوي



يمكنه ول حالهم، له ينكشف ول مإعامإلتهم، يعرفا ل الناس يخالط أول مإغفلً،
العدل.  تمييز

العجمي، عن المترجم وفي المزكي، إلى القاضي ورسول المزكي في والعدد
يوسف وأبي حنيفة أبي عند بشرط ليس العجمي الخصم أو الشاهد وعن

ل والواحد شرط، العدد الله رحمه مإحمد وعند يكفي، والواحد الله، رحمهما
ًا به المشهود كان إن الثنان ويكفيه يكفي، وإن عدلين، رجلين بشهادة يثبت حق

ًا كان سائأر مإن العدد سوى مإا أن على وأجمعوا الربع، بشهادة إل يثبت ل حق
وأن والبصر، والبلوغ العدالة مإن الشهادة بلفظة التلفظ سوى الشهادة شرائأط

ًا يكون ل الرواية، ظاهر في بالجماع شرط والحرية شرطه، القذفا في مإحدود
ًا. عليه المشهود كان إذا بالجماع، شرط والسلم مإسلم
رحمه مإحمد قول فوجه بشرط، ليس الشهادة بلفظة التلفظ أن على وأجمعوا
يجب ل كما بهما إل يجب ل القضاء لن مإعنى؛ شهادة والترجمة التزكية الله: أن

فيعتبر مإعنى، شهادة فكانت بهما، إل يثبت ل للقاضي العلم لن بالشهادة؛ إل
التزكية في فكذا حقيقة، الشهادة في يكفي ل والواحد حقيقة، بالشهادة

التزكية قال: إن أنهما الله رحمها يوسف وأبي حنيفة أبي وعن والترجمة،
ل ولهذا حقيقة، خبر أنه إل الله رحمه مإحمد قاله كما مإعنى شهادة والترجمة

قوله: أشهد. وهو الشهادة، لفظة فيهما يشترط
سائأر فيها شرطنا الشهادة حيث ومإن العدد، فيها يشترط لم خبر إنه حيث فمن

في العدد سوى مإا الشرائأط سائأر اشتراط أن ولحقيقة الشهادة، شرائأط
ولهذا الصدق، يترجح بها فلن العدالة أمإا القياس، مإوافقة على الشهادة
فلن والحرية؛ عقل عن البلوغ وأمإا الجارات، سائأر في العدالة شرطت
على والولية نفسه، عن الولية عن مإتفرع وإنها الغير، على ولية الشهادة

والحرية.  عقل عن بالبلوغ إل تثبت ل نفسه

إنما السلم وأمإا به، يثبت إنما التمييز على ) القدرة4ب81( فلن البصر؛ وأمإا
ًا؛ عليه المشهود كان إذا شرط لن أو المسلم، على للكافر ولية ل لنه مإسلم
في الشرائأط هذه اشتراط أن دل المسلمين، حق في بالخيانة مإتهم الكافر

ًا مإعناها في هو فيما اشتراطها فيمكن القياس، مإوافقة على الشهادة قياس
عليها.
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في يشترط ل ولهذا القياس، مإخالفة على كان الشهادة في العدد اشتراط وأمإا

في فأمإا السر، تزكية في الختلفا هذا ثم عليها، فيقتصر الخبارات، سائأر
أل وأظهر أبين فيها الشهادة مإعنى لن بالجماع؛ شرط فالعدد العلنية تزكية
عندهما. السر تزكية بخلفا القضاء، بمجلس يختص أنه ترى

يدل مإا الله رحمه مإحمد «كتابه» عن في الله رحمه النسفي علي أبو وذكر
عرفا إذا فيما ذكر والذي بشرط، ليس عنده السر تزكية في العدد أن على

وأخبره عرفهم مإمن سأل لكن بها، يعرفهم لم أو بالعدالة، الشهود المزكي
ًا، يعدلهم أن للمزكي ينبغي بعدالتهم يقول: هم ول عدول، فيقول: هم قطع

تعديل عن إخبار هذا بل بتعديل ليس هذا لن بعدالتهم؛ أخبروا الثقاة لن عدول؛



مإحمد عن رواه واحد المخبر لكون القاضي عند يثبت لم الخبار وهذا الغير،
الله. رحمه
على بالتعديل أحال لنه مإنه؛ ذلك يقبل القاضي أخرى: أن رواية عنه وروى
ليس الله رحمه مإحمد عند المزكي في العدد أن على دليل الرواية وهذه حجته،

أبي «الصول» عن رواية غير في ذكر أعمى كان إذا الترجمان، أمإا بشرط،
أنه الله رحمه يوسف أبي وعن جرح، العمى لن ترجمته؛ تجوز ل حنيفة: أنه

عندهما ترجمتها جازت حرة ثقة كانت إذا الواحدة والمرأة ترجمته، تجوز
ل فيه شهادتها تجوز ل فيما أمإا فيه شهادتها يجوز ومإا المإوال في وهذا لرجل،
qترجمتها. تجوز
يقول أن ينبغي الشهود يعدل أن المزكي أراد «القضية»: إذا كتاب في قال
التعديل.  في اللفاظ أبلغ هو قال: هذا الشهادة، جائأزوا ثقات عدول إنهم

جائأز مإرضي عدل عندي التزكية: هو في يقول سلمة: المزكي ابن وقال
ًا، لفظ: عندي «العيون» ذكر وفي الشهادة، قالوا: إذا المشايخ وبعض أيض

ً هذا يكون ل قال: عندي الليث أبو والفقيه الشك، وقع بقوله: عندي تعديل
بالحقائأق العالم لن شيء؛ ليس عندي وقال: هذا القول، هذا زين الله رحمه

يوسف أبو وقال اجتهاده، ووقع عنده عما المكلف يخبر وإنما تعالى، الله هو
ًا إل مإنه أعلم المزكي: مإا الله: يقول رحمه عنه، الله رضي عمر ذكر كما خير

عدله. فقد به بأس قال: ل ولو
في المحدود لن بتعديل؛ ليس فهذا عدول، المزكي: هم قال إذا القاضي وفي

مإحمد عن النسفي علي أبو وراه ومإا شهادته، تقبل ول عدل التوبة بعد القذفا
يكتفي ل فالقاضي ثقات، قال: هم إذا وكذلك تعديل، أنه على دليل الله رحمه

ولو تعديل، قالوا: إنه مإشايخنا وبعض المستور، على اللفظ هذا يطلق فقد به
وصار التزكية، بلفظ أتى وقد التزكية، مإنه طلب لنه به؛ يكتفي مإزكى قال: إنه
ًا إل مإنه أعلم قال: ل ولو الشهادة، بلفظة يأتي الستشهاد بعد كالشاهد خير

يوسف أبي عن روينا لما مإوافق وإنه تعديل، القاضي» أنه «أدب في ذكر فقد
سوى مإا نفى لنه تعديل؛ أنه والصح بتعديل، ليس قال: إنه مإن المشايخ ومإن
ًا فكان عنه، الخير حيث مإن علم مإا بقدر يثبت أنه إل له، الخيرية صفة مإثبت

تعالى. لله بالحقائأق العلم أمإا العباد، حق في به المأخوذ وهو الظاهر،
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ًا كان إذا المزكي أن مإحمد وعن ًا عالم عالم غير كان وإذا مإنه، به يكتفي بصير

مإنه أعلم قال: ل وإن تعديل، هذا يعرفا ل ربما العالم غير لن مإنه؛ به يكتفي ل
مإن خصلة إل له يثبت لم لنه تعديلً؛ هذا يكون ل الخير، أنواع مإن خصلة إل

العدالة.  تثبت ل القدر وبهذا الخير، أنواع

روي وهكذا تعديل، العلماء: إنه بعض قال فقد علمنا، فيما عدل قال: هو وإن
اقترن إذا أعلم النسان: فيما قول لن بتعديل؛ ليس أنه والصح شريح، عن

ًا، يكون أن مإن بخرجه بالخبار على لفلن أن شهد إذا الشاهد أن ترى أل إثبات
ًا يكون ل لنه شهادته؛ تقبل ل أعلم، فيما كذا فلن حنيفة أبو قال وكذلك إثبات

ًا، يكون ل أعلم فيما درهم ألف علي قال: لفلن ومإحمد: إذا حديث تأويل إقرار



حنيفة. أبي قول هو كما المستور شهادة يقبل ل كان أنه شريح
ذكر فيما لن بتعديل؛ ليس فهذا الخمر، شرب يكن لم إن عدل قال: هو وإن

ً يكون ل أعلم قال: الله وإن الفسق، مإن النوع بذلك لوصفه تعريض بل تعديل
ًا؛ يكون تعالى. الله على بالعلم أحال حيث نفسه علم نفى لنه جرح
السر تزكية في قال: أجيز يوسف أبي «نوادره» عن في سماعة ابن قال

أقبل ول عدولً، كانوا إذا والعمى، القذفا في والمحدود والمرأة العبد تزكية
أل الخبار، باب مإن السر تزكية لن شهادته؛ أقبل كنت مإن إل العلنية تزكية في
والعبد المرأة وقول ديني، أمإر به والمخبر عندهما، العدد فيه يشترط ل أنه ترى

أنه ترى أل عدولً، كانوا إذا مإقبول، الدينية المإور في القذفا في والمحدود
الصوم ويجب وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن الخبار في روايتهم تقبل

ل وهؤلء العدد، فيها شرط حيث الشهادة نظير العلنية تزكية فأمإا بقولهم،
للشهادة.  يصلحون

رجل شهادة لن العلنية؛ تزكية في يعني وامإرأتان رجل فيها قال: وأقبل
في لولده الوالد تزكية هذا وعلى التزكية، فكذلك مإقبولة، المإوال في وامإرأتين

حيث مإن لنفسه تزكية أنه فيه مإا أقصى الخبار، باب مإن لنها جائأزة، السر
كيف أنه ترى أل إليه، احتاج إذا نفسه يزكي أن للنسان يجوز ولكن المعنى،

الرض خزائأن على تعالى: {اجعلني قوله في عليه الله صلوات يوسف زكى
تقبل مإن تزكية إل تجوز فل العلنية في ) وأمإا55عليم} (يوسف:  حفيظ إني

عن مإحمد وروى جائأزة السر في مإوله العبد تزكية هذا على وكذلك له، شهادته
تعديل يجوز مإحمد: ل وعن والعمى، والمرأة العبد تعديل يجوز أن حنيفة أبي

هؤلء.
شرطناها التي بالوصافا اتصف مإمن السؤال يختار أن للمعدل قال: وينبغي

في ذكر هكذا بحاله، أعرفا لنهم سوقه؛ وأهل جيرانه يسأل وإنما المزكي، في
القاضي». «أدب
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لم إذا جيرانه، عن يسأل الحلواني: إنه الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
فوق يده يكون يعني: ل عليهم، هو يتحامإل ول ظاهرة، عداوة وبينهم بينه يكن

النسفي، علي أبي اختيار وهو أشبهه، ومإا الجباية يعطى ل أن بنحو أيديهم
صح فقد وقريبه، الشاهد رفيق عنه يسأل مإن جملة مإن وذكر مإحمد، عن ورواه

في تشكوا فل خصال ثلث المرء في كان قال: إذا أنه عنه الله رضي عمر عن
ورفيقه. وجاره، قرابته، ذوو حمده إذا صلحه

وإن مإحلته، أهل يسأل للتعديل، يصلح مإن سوقه وأهل جيرانه، في يجد لم وإن
أو جيرانه، سأل إذا وكذلك الخبار، تواتر ذلك في يعتمد ثقات غير كلهم وجد
صدقه قلبه في ووقع جرحه، أو تعديله على فاتفقوا ثقات، غير وهم مإحلته، أهل
بجرحه، وبعضهم بعدالته بعضهم أخبر وإن الخبار، تواتر بمنزلة ذلك كان

بيان وسيأتي والجرح، التعديل في المزكي اختلفا في كالحكم فيه فالحكم
تعالى.  الله شاء إن هذا بعد ذلك



ًا الشاهد كان وإن الشاهد يسأل فالقاضي السر، في عنه سأل إذا يعرفا ل غريب
هل أنهم عنده يظهر حتى السر في مإعارفه عن سأل سماهم فإذا مإعارفه، عن

في خبرهم على واعتمد الشاهد، عن عنهم سأل عدلوا فإن للتعريف، يصلحون
في كان إن بلدته، في الذي العدل عن وسأل فيه، يوقف ول والتعديل، الجرح
حاله. عن تعرفا وليته قاضي إلى كتب يكن لم وإن القاضي هذا ولية
ًا هشام: سألت قال خمسين رأس على وهو القاضي، عند شهد رجل عن مإحمد

ًا، ًا القاضي فبعث فرسخ فالجعل الشاهد، عن المعدل يسأل جعل على أمإين
إلى راجعة المإين عمل مإنفعة لن ظاهر؛ وهذا المدعي، قال: على مإن؟ على

المدعي.
عن يسأل أن للقاضي ينبغي الله: ل رحمه مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي

ً الشاهد ًا له المشهود كان إذا مإال، له المشهود على له رجل فلسه مإفلس
ًا أو القاضي، بيانه: إذا التعديل هذا في مإتهم لنه بينة؛ غيره على وصية أقام مإيت

الفلس، يزول ذلك وعند بشهادتهم، القضاء القاضي لزم الشهود عدالة أظهر
النوي ذلك زيول النادي بمنزلة ذمإته في مإاله لن حقه؛ في يقع الفلس وزوال
ًا التعديل في أن ثبت الفلس، بزوال ًا فكان له نفع فيه. مإتهم
أنه مإفلس وأنه مإال، له المشهود على له كان إذا الشاهد، في رواية هذه ونظير

ًا يكن لم وإن التهمة، لهذه له، شهادته تقبل ل ويصح له، شهادته تقبل مإفلس
ًا؛ يكن لم أمإر الشهادة بهذه يثبت ل إذ التهمة، هذه لعدم لشهوده؛ تعديله ثابت

ًا كان لنه مإنه تمكنه حسب التعديل، وقبل الشهادة قبل حقه استيفاء مإن مإتمكن
ذلك. بعد
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ًا أن قال: ولو في القاضي عند الغريب هذا وشهد قوم، ظهراني بين نزل غريب
يظهر ولم بالصلح، عرفوه وقد حاله، عن العدول أو القاضي، فسألهم حادثة،

ً الله رحمه يوسف أبو كان يعدلوه؟ أن يسعهم هل عدالته يسقط مإا مإنه ( أول
يسعهم الصلح، إل مإنه يعرفوا ولم أشهر، ستة بينهم مإكث ) يقول: إن4أ82
بينهم مإكث وقال: إذا رجع ثم يعدلوه، أن لهم فليس ذلك كان وإن يعدلوه، أن

إلى الحاجة لن فل؛ ومإال يعدلوه، أن لهم جاز الصلح إل مإنه يعرفوا ولم سنة،
في كما بالسنة، التجربة مإدة بتقدير الشرع ورد وقد بالتجربة، حاله مإعرفة
العين.

وصوم كالزكاة الحول، كمال بعد إل يجب ل مإا الفرائأض مإن يوضحه: أن
حق يراعي مإمن أو مإتهتك أنه عليه يقفون ل الحول عليه يحل لم فما رمإضان،

قدر على أنه الله رحمه مإحمد عن هشام وروى والصوم، الزكاة في تعالى، الله
صلحه. القلب في يقع مإا

وهذا مإخطئ، فهو التزكية في وقت قال: مإن أنه مإحمد عن إبراهيم ورورى
في يعرفا ل والخر شهرين، في الرجل يعرفا ربما القلب، في يقع مإا على
قياس على يكون أن وينبغي بالفقه، أشبه القول وهذا ويتصنع، يرائأي لنه سنة،
بشيء فيه يقدر ول مإثله، في المجتهد رأي إلى يفوض لنه كذلك؛ حنيفة أبي
ًا الكلب يصير التي المدة وفي الفاحش، الكثير في كما فيه. مإعلم
ًا أن ولو مإن نزل الذي الغريب هذا حكم فحكمه شهادة، وشهد بلغ، صبي

التي والمدة وعدالته، صلحه عندهم فيها يظهر حتى يعدلوه ل القوم ظهراني
عند تقدر ول بينا، كما يوسف أبي قول على مإقدرة عندهم، حاله فيها يظهر



الخطاب، توجه على مإبناها العدالة لن القلب؛ في يقع مإا على هي بل مإحمد
توجه إنما والخطاب بالوامإر، وائأتماره دينه مإحظورات عن ازدجاره يعرفا حتى
الن.  عليه

ًا أن ولو ً عرفه القاضي كان فإن شهد، ثم أسلم نصراني يقبل النصرانية في عدل
في بالعدالة عرفه فيمن يسأل بالعدالة يعرفه لم وإن يبالي، ول شهادته

والبالغ، الصبي بين الفرق وقع وإنما تأني، غير مإن يعدله أن ويسعه النصرانية،
على مإتوجه والخطاب الخطاب، بتوجه يعرفا إنما والفسق العدالة أن ذكرنا لما

ًا رأيناه وإذا النصراني، على به يستدل دينه، مإحظور اعتقده عما مإزدجر
بعد الخطاب عليه يتوجه فإنما الصبي فأمإا بالسلم، ذلك يتغير فل عدالته،
على به ليستدل ذلك قبل دينه مإحظورات عن انزجاره يعرفا ول البلوغ،
دينه. مإحظورات عن انزجاره ليعرفا البلوغ بعد مإدة مإن بد فل عدالته،

ًا يزل ولم الحلم، رهق إذا مإشايخنا: الصبي بعض وقال أن بلغ حتى رشيد
ًا سنه يعرفا لم وإن يعدله، أن للمعدل ويسع مإقبولة، شهادته بلغ، أن إلى رشد

ذكر لما عدل أنه القلب في ويقع صلحه، يظهر مإدة ويتربص فيه، يتأنى فإنه
العدالة اعتبار في النصراني وبين الصبي بين سوى القائأل وهذا الغريب، في

النصراني التسوية: أن وجه الله، رحمه النسفي علي أبي اختيار وهو السابقة،
على الشهادة أهلية لهما حدث وإنما كالصبي، المسلم على له شهادة ل

يعتبر فلن السلم قبل التي بالعدالة اعتبر لما ثم والسلم، بالبلوغ المسلمين
مإأمإور المراهق لن وهذا أولى، المراهق حق في البلوغ قبل التي العدالة

وغيرهما الصوم وكذلك أفسدها، إذا بالقضاء ويؤمإر تركها، على ويؤدب بالصلة،
الحكم بنى لما ثم النصراني، يكن لم مإا الشرائأع، بأهلية المختصة الحكام مإن

أولى، البلوغ قبل للصبي التي العدالة على يبني فلن السلم، قبل العدالة على
ذكرنا. مإا المشهور ولكن
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نصراني على شهدا نصرانيين في الله رحمه مإحمد «القضية» عن كتاب في
ل فالقاضي الشاهدان، أسلم ثم عليه، المشهود أسلم ثم النصرانية، في وعدل
السلم بعد بذلك شهدا فإن الداء، وقت كافران لنهما الشهادة؛ بتلك يقضي
حالهما؛ عن المسلم المعدل يسأل فالقاضي السلم، بعد شهادتهما أعادا يعني
تعديل لكونه السلم، بعد عليه المشهود على حجة يعتبر لم التعديل ذلك لن

القاضي قضى المسلمين مإن السابق التعديل ذلك كان لو حتى الكافر
ًا. وقع التعديل ذلك لن بشهادتهما؛ مإعتبر

ًا قال: سألت الله، رحمه مإحمد هشام» عن «نوادر وفي شاهدين عن مإحمد
حتى بشهادتهما القاضي يقض فلم فعدل بشهادة، مإشرك على شهدا مإشركين

يعيدا أن الشاهدين قال: أسأل الشاهدان، أسلم ثم عليه، المشهود أسلم
قلت: الشرك، في عدل لنهما قال: ل تعديلهما عن قلت: أتسأل الشهادة،
قال: مإن المشركين، مإن أو المسلمين مإن المشركين الشاهدين فمسألة

أهل مإن العدول عن المسلمون قال: يسأل يعرفهما لم قلت: فإن المسلمين
الشهود. عن المشركون أولئك يسأل ثم الشرك،



الكبائأر، مإن الشهادة ساقط به يصير مإا ارتكب رجل الله: في رحمه مإحمد قال
يعدله، أن للمعدل ينبغي ل زمإان، عليه يأتي أن قبل القاضي عند وشهد تاب، ثم

لن وهذا توبته، صحت أنه القلب في يقع توبته على وهو زمإان، عليه يأتي حتى
بين مإحتمل الجناية ارتكاب عن والمإتناع بدليلها، إل تعرفا ل باطن أمإر التوبة

التوبة؛ وجه على ل يكون أن وبين عدلً، (وبه) يصير التوبة وجه على يكون أن
بد فل عدلً، يصير ل وبه الموالة، سبيل على مإعصية، على يداوم ل الفاسق لن
مإضي فضممنا التوبة، سبيل على المإتناع أن على يدل آخر شيء انضمام مإن

مإا قياس وعلى التوبة، صح أنه المجتهد قلب في يقع فيها توبته على وهو مإدة،
أشهر.  لستة أو لسنة المدة تلك تقدر أن ينبغي تقدم فيما يوسف أبي عن روي

على وهو زمإان، عليه ومإضى تاب، ثم فاسق وهو شهد الفاسق هذا كان وإن
فإن بإعادتها، يأمإر بل الشهادة بتلك يقضي ل فالقاضي ذكرنا، مإا نحو على توبته

التي شهادته يرد لم كان إن شهادته يقبل فالقاضي المعدل، وعدله أعادها
بإخبار شهادته طهر لنه شهادته؛ يقبل إنما الرد قبل أمإا فسقه، حال في شهدها

في مإتهم هو الشهادة رده بعد لن شهادته؛ يقبل ل إنما الرد بعد وأمإا المعدل،
نفسه، عن الشهادة رد عاد ضرر ورفع شهادته، تنفيذ بها قصد أنه لجواز التوبة،

بخلفه. الباطن في وهو
ًا أن ولو ًا فاسق مإنه يرى ول قدم، ثم سنتين، أو سنة مإنقطعة غيبة غاب مإعروف
أن للعدل ينبغي فل عنه، العدل القاضي وسأل القاضي، عند فشهد الصلح، إل

ًا يعدله أن له ينبغي ول قبل، مإن فيه رأى كان لما يجرحه عدالته، يتبين حتى أيض
قوم. ظهراني بين نزل الغريب بمنزلة وهو
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ينبغي ل السلم قبل جرح هو مإا مإنه عرفا وقد أسلم، إذا الذمإي وكذلك
ًا يعدله ول قبل، مإن فيه رأى لما يجرحه أن للمعدل لما عدالته يظهر حتى أيض

مإّر.
ً أن قال: ولو ً رجل ًا عدل المعدل وسئل وشهد، حضر ثم غاب، بالرضا مإشهور

يظهر ولم عدالته، ظهر لنه يعدله؛ أن للمعدل كان قريبة الغيبة كانت فإن عنه،
كانت وإن قريبة، المدة لن الخبر؛ لوصل بخلفه شيء مإنه كان لو إذ بخلفه
ًا الرجل كان فإن نحوه، أو أشهر ستة مإسيرة مإنقطعة الغيبة بالرضا مإشهور

بخلفا يظهر لم لنه يعدله، أن فله ليلى، أبي وابن حنيفة أبي كشهرة والعدالة
به تحدثوا ولو به؛ الناس لتحدث ذلك بخلفا شيء مإنه كان لو إذ مإنه عرفا مإا

يغيبون، كانوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أن ترى أل الخبر لوصل
قلنا.  مإا وطريقه عدالتهم حكم يبطل ل وكانوا

ًا، الرجل يكن لم وإن يتغير أن يجوز مإدة هذه لن يعدله؛ ل فالمعدل مإشهور
ًا يكن لم وإذا بها، المرء ليستدل وأحواله بأفعاله يتحدثون ل فالناس مإشهور
ًا الرجل كان إذا مإا وذلك التغيير، عدم على الخبر وصول بعدم ًا. مإعروف مإشهور
أخرى، مإرة فشهدوا بالعدالة، القاضي وعرفهم القاضي، عند الشهود عدل وإذا
بشهادتهم القاضي قضى قريبة مإدة الثانية الشهادة وبين التعديل بين كان فإن
به يريد عنهم، القاضي سأل العهد وقادم الزمإان، طال وإن سؤال، غير مإن



صفة على يبقى ل النسان لن وهذا الشهود؛ عن السؤال يرى مإن قول على
في التغيير يكون ول الغالب، عليه مإا على يتغير بل الزمإان، جميع في واحدة
طويل. زمإان في يكون وإنما قريب زمإان
قول وهو بسنة، الطويل قدر مإن مإنهم بينهم، فيما المشايخ اختلف ذلك فبعد
ًا يوسف أبي قدر مإن ومإنهم الله، رحمه النسفي علي أبي اختيار وهو آخر

الله، رحمه الخصافا واختيار أولً، يوسف أبي قول وهو أشهر، بستة الطويل
التقدير، كره مإن ومإنهم بشهر، قدره مإن ومإنهم أشهر، بأربعة قدره مإن ومإنهم

في تغير أنه والتأمإل الجتهاد بعد رأيه في وقع إن القاضي، رأي إلى وفوضه
يتغير لم أن رأيه في وقع وإن عنه، يسأل طويلة المدة هذه ورأى المدة، هذه
بأصول أشبه القول وهذا عنه، يسأل ل قريبة المدة هذه ورأى المدة، هذه في

الله.  رحمه مإحمد عن مإروي وهو الله، رحمهم أصحابنا

باطلً، كان المدعي دعوى أن علم أنه غير بالعدالة، الشهود المزكي عرفا وإن
عنده صح بما للقاضي يبين أن فينبغي الشهادة، بعض في أوهموا الشهود وأن
قد فالعدل المدعي، دعوى بطلن أو الشهادة في وإيهامإهم الشهود، عدالة مإن

يعترض بما المدعي دعوى بطلن على يقف قد والمزكي يغلط، وقد ينسى،
صاحب تلقي أو الديون، في اليفاء أو البراء مإن الستحقاق سبب أصل على
بناء ويشهد ذلك، يعرفا ل والشاهد ذلك، أشبه مإا أو المدعي مإن الملك اليد

) فلهذا4ب82( عدالته تسقط ل وبهذا الستحقاق، سبب مإن عاين مإا على
المدعي. دعوى وبطلن الشهود عدالة قال: يذكر
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مإا حقيقة له تبين فإن التفحص، غاية المزكي أخبره عما يتفحص القاضي ثم

قبل المزكي أخبره مإا حقيقة له تبين وإن الشهود، شهادة رد المزكي أخبره
ولم عدول شهود بشهادة المدعي دعوى صحة تثبت قد ولنه الشهود؛ شهادة

ًا يصلح ل لنه دعواه؛ بطلن الخبر بهذا يثبت قبل فلهذا لشهادتهم، تعارض
بشهادتهم. القاضي

ًا، جرحه يذكر أن ينبغي فل جرح، هو مإا الشهود مإن المعدل عرفا فإن صريح
ًا أشبهه، مإا أو أعلم الله يقول بأن الكتابة أو بالتعريض يذكره بل هتك عن تحرز

الجرح يذكر أن بد قالوا: ل مإشايخنا وبعض الممكن، بقدر المسلم على الستر
ًا ظن المعدل أن فلعل كثيرة الجرح أسباب لن سببه؛ ويذكر جرح سبب شيئ

ًا رآه فإن فيه القاضي لينظر البيان مإن بد فل جرح، سبب يكون ول رد جرح
فل.  ل ومإا شهادته

في للمدعي: زد ويقول الجرح يكتم أن الشهود جرح إذا للقاضي قال: وينبغي
ًا شهودك هاهنا: ذكر مإا قياس على مإشايخنا بعض قال الستر هتك عن احتراز

الذين أسماء يكتب أن للقاضي ينبغي البعض وجرح الشهود بعض عدل إذا
يظهر حينئذ لنه والمحضر؛ السجل في المجروحين أسماء ويترك عدلوا،

ربما الخصم لن بصواب؛ ليس هذا ولكن ستره، فيهتك مإحالة ل المجروح
أسامإيهم تكن لم فإذا الشهود، مإعرفة إلى القاضي يحتاج ذلك وعند يطعن

ًا، حالهم عن تتعرفا حتى تجدهم ل الديوان في ول السجل في مإذكورة ثاني



ًا غير ل المعدلين أسماء يكتب ولكن أسامإيهم، كتابة فالصواب هتك عن تحرز
رجلن فأخبره بالعدالة الشهود يعرفا ل المعدل كان وإن الممكن، بقدر الستر
العدلين خبر لن «القضية»؛ كتاب في ذكر هكذا يعدلهما، أن وسعه عدلن
به. التعديل للمعدل فيجوز به، الحكم يقطع أن للقاضي يجوز مإطلقة حجة

النسب، على يشهد أن وسعه النسب على عدلن رجل عند شهد إذا أنه ترى أل
في الله رحمه مإحمد ذكر مإا على مإستقيم الستشهاد قالوا: هذا هاهنا فكذا

على أن الوليد بن بشر ذكر مإا على أمإا الظاهرة، الكتب في النسب مإسألة
تجوز ول العدلين، الرجلين بشهادة النسب على الشهادة تجوز يوسف أبي قول
الجواب يكون أن يجب فهاهنا العامإة، مإن يسمع حتى الله رحمه حنيفة أبي عند

ًا، الخلفا على حتى العدلين بإخبار التعديل يسعه ل حنيفة أبي قول على أيض
العامإة. مإن ذلك يسمع
فيها وذكر العدلين، بإخبار التعديل مإسألة الله رحمه مإحمد عن هشام وروى
يعدله. أن وسعه التعديل يعرفان عدله اللذان كان فقال: إذا زيادة،
هل وصف أنه إل أعرفه ل وأنا القاضي عند عدل رجل مإحمد عن إبراهيم وروى

تعرفه. أن إل يسعك قال: ل زكاه، القاضي أن عرفت وقد أزكيه أن يسعني
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فالقاضي مإوتهما بعد المعدل وعدلهما بحق رجل على لرجل شاهدان شهد وإذا
عييا أو خرسا بعدمإا عدلهما غابا. ولو بعدمإا عدلهما لو وكذلك بشهادتهما، يقضي

أل الشاهد في بجرح ليس الموت أن والفرق بشهادتهما، يقضي ل فالقاضي
العدالة، على مإوتهم بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أن ترى

الخرس فأمإا الشهادة، في بجرح ليست الغيبة وكذلك بعدهم مإن وكذلك
القضاء فيمنع الداء، يمنع بالداء اقترن لو الشاهد في الجرح مإعنى في والعمى

ًا. أيض
والحاكم القاضي عند شهدا الله: شاهدان الليث» رحمه أبي «فتاوى وفي

بصير: ل قال بالعدالة، المعروفا فزكاه الخر يعرفا ول بالعدالة أحدهما يعرفا
الله رحمه البلخي بكر أبي الفقيه روايتان. وعن سلمة ابن وعن تعديله يقبل
الثنان، فعدله الثالث، يعرفا ولم اثنين يعرفا وهو الحاكم عند شهدوا ثلثة في

بأنه الشهادة هذه في يجوز ول أخرى شهادة في إياه تعديلهما قال: يجوز
يفتى. وبه بصير لقول مإوافق

ظاهر؛ وهذا جرح فهو فسكت الشاهد، عن المعدل سأل «النوازل»: إذا وفي
قبيح هو مإا إظهار عن يمتنع وإنما حسن، هو مإا لظهار يمتنع ل النسان لن

المسلم. حال مإن الظاهر هو وهذا
ًا: الشاهد وفيه ًا السر في كان إذا أيض القاضي فأراد عدلً، الظاهر وفي فاسق

ل ولكن نفسه، على إقراره صح بعدل ليس أنه نفسه عن فأخبر يقضي، أن
ستر وهتك المدعي حق إبطال يتضمن لنه الوقت؛ ذلك في الكلم ذلك يسعه

حالهم، مإن علم بما فأخبره الشهود، حال عن المعدل القاضي سأل وإذا نفسه،
لنه حالهم؛ عن غيره سأل أنه يعلم أن له ينبغي فل غيره، عن يسأل أن أراد ثم

يبالغ ول بالسؤال، فيتهاون الول قول على الثاني يعتمد ربما بذلك أعلم مإتى
 Yالتفحص. في



هذا في الجواب فحاصل والتزكية، الجرح في المسائأل أصحاب اختلف وإذا
الواحد، الخر بالمإر والمخبر المثنى كان إذا المإرين بأحد المخبر أن الفصل

ًا؛ أو كان تزكية المثنى بقول يأخذ فالقاضي مإطلقة، حجة المثنى قول لن جرح
ًا بحجة ليس الواحد وقول الحوال، جميع في به يعني قول يعارض فل مإطلق

كل مإن كان بأن مإطلقة حجة هو مإا الجانبين مإن واحد كل مإن كان وإن المثنى،
نافا والمعدل مإثبت الجارح لن للجارح، فالترجيح مإثنى (مإن) الجانبين واحد
ًا؛ إل فيه أعلم ل يقول فإنه ظاهر فإن الحال، ظاهر اعتمد المعدل ولن خير
المعدل، عن خفي الظاهر بخلفا أمإر على وقف والجارح العدالة، المسلم حال

إذا وكذلك الجارح، خبر في وذلك الظاهر خلفا على ليقف يسأل إنما والقاضي
دونها أو فوقها أو رهط، عشرة الخر الجانب ومإن مإثنى الجانبين أحد مإن كان

عليها والزيادة مإتكامإلة حجة المثنى لن للجارح؛ الترجيح كان المثنى فوق لكنها
هاهنا، كذا فضلً، المثنى على الزيادة جعلنا المال باب في أن ترى أل فضل،

ً المثنى على الزيادة كانت وإذا مإن كان وإن مإثنى، جانب كل مإن كأن صار فضل
الصل. في المسألة اذكر هكذا غيرهما مإن المسألة أعاد واحد رجل جانب كل
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الحكم، القاضي على وتعذر حجة جانب كل مإن ليس «القضية»: إذ وفي

الحجة، به يتم مإا الجانبين أحد مإن المخبر إلى ينضم رجلن غيرهما عن فيسأل
الجارح ومإن المعدل مإن يعني مإنهما القاضي استكشف وإن الجارح فيترجح
فهو جرحته، سبب للجارح: بأي ويقول عدلته سبب بأي للمعدل فيقول الول،
ًا اعتمد الجارح هذا فلعل فيه يختلف مإما الجرح أسباب لن حسن؛ يكون ل سبب
ًا اعتمد والمعدل القاضي عند الجرح القاضي، عند تعديل سبب يكون ل سبب
برأيه.  فيه يعمل حتى القاضي فيسأل

أعاد القاضي أن واحد جانب كل مإن كان إذا فيما الجواب مإن ذكر مإا ثم
شرط المزكي في العدد لن الله، رحمه مإحمد قول على ظاهر عليها المسألة

الجرح ول العدالة ل مإنهما واحد يثبت لم واحد جانب كل مإن كان فإذا عنده،
أن إلى يتوقف القاضي فإن القاضي عند شهد واحد كشاهد القاضي فيتوقف

لن مإشكل؛ يوسف وأبي حنيفة أبي أصل على وأمإا هاهنا، كذا آخر شاهد يشهد
أن فينبغي الجانبين، مإن الحجة فتتم بشرط، ليس المزكي في العدد عندهما

أن على المشايخ عامإة مإثنى، جانب كل مإن كان لو كما أولى، الجرح يكون
فالجرح قولهما على فأمإا الله، رحمه مإحمد قول والقضية الصل في المذكور

«المنتقى». في ذكر هكذا أولى
أبو قال واحد، وجرحه واحد الشهود زكى «المنتقى» إذا في ذكر مإا وصورة
حتى حالها على مإوقوفة مإحمد: الشهادة وقال أولى، الجرح يوسف وأبو حنيفة
«الصل» و في ذكر قال: مإا مإن المشايخ ومإن آخر، يعدل أو آخر يجرح

ويفرق عنهما، روايتان المسألة يقول: في القائأل وهذا الكل «القضية» قول
كل مإن كان إذا وبينما واحد، جانب كل مإن كان إذا بينما قولهما على القائأل هذا

«الصل».  رواية على اثنان جانب



اثنين جانب كل مإن كان فإذا الشهادة، بهما تتم مإما الثنين الفرق: أن ووجه
مإعنى التعديل وفي الثبات، مإعنى الجرح وفي الشهادة حد فريق كل بلغ فقد

أمإا لهذا، للتعديل الجرح فرجحنا للنفي، ل للثبات شرعت والشهادة النفي،
في يستويان والثبات والنفي خبر، كلمإه بل الشهادة به تتم ل مإما الواحد
سأل فإذا استقبالً، السؤال القاضي فيستقبل الجرح ترجيح يمكن فل الخبر،

بأن للمدعي يصرح أن للقاضي ينبغي ل فيهم وطعن الشهود عن القاضي
ليكون شهودك يجد لم له يقول أو شهودك في له: زد يقول بل جرحوا، شهودك

ًا ويسمي يعدلهم بمن آتي أنا المدعي قال فإن السنن، إلى أقرب ذلك قومإ
في المسألة ويسألهم. ذكر مإنه ذلك يسمع القاضي فإن للمسألة، يصلحون
القاضي سأل القوم ذلك عدلهم فإن القاضي»، «أدب » وفي «العيون

عند الطعن وجه يصلح ل بما طعنوا أنهم يجوز لنه فيهم؛ طعنوا بما الطاعنين
بينوا وإن أولى، الجرح كان الكل عند جرح هو مإا بينوا فإن والمدعي، القاضي

ًا وكذلك الشهود شهادة ويقبل إليهم يلتفت ل القاضي عند للطعن يصلح ل سبب
ًا القاضي: اسأل وقال عليه، الشهود فطعن المزكي عدلهم لو ًا فلن سمى وفلن

ًا ًا وبينوا جرحوا فإن عنهم، يسأل للمسألة صالحين قومإ ًا، سبب فالجرح صالح
ًا. «أدب » وفي «العيون في ذكر هكذا أولى القاضي» أيض
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
السر في القاضي سأل إذا الله رحمه لمحمد سماعة»: قلت ابن «نوادر وفي
يقبل ل قال العلنية، في بالمعدلين له المشهود أتاه ثم يعدلوا فلم الشهود عن
لتزكية العبرة لن يفتى؛ «العيون» وبه رواية تخالف الرواية وهذه مإنه، ذلك

إشاعة ذلك عن التفحص في ولن بينهم؛ المواضعة تهمة ويتمكن السر
....  بينهم العداوة وتهييج الفاحشة

) في4أ84( الشاهد عدل إذا الله رحمه يوسف أبي » عن «المنتقى وفي
...، وكذا كذا صاحب أنه العلنية في بالبينة أجيء أنا عليه المشهود فقال السر

الشاهد عدل إذا المدعي، مإن ذلك أقبل ل فإنى شهادته، تقبل ل كذلك كان إذا
ًا. «العيون رواية يخالف وإنه السر لتزكية العبرة أن إلى أشار السر في » أيض

ًا مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي مإن أمإا الله رحمه قلت: لمحمد أيض
السر لتزكية العبرة قال: لن شهوده، يعدل مإن تأتيه أن له المشهود القاضي
واضعه فلعله عليه، المشهود بأمإر الشاهد يعدل مإن حق في التهمة ولتمكن

القاضي. مإزكي حق في تهمة ول ذلك على
وقال عبدان، عليه: هما المشهود فقال بمال رجل على شاهدان شهد وإذا

حتى شهادتهما يقبل ل فالقاضي قط، نملك لم الصل أحرار الشاهدان: نحن
حران. أنهما يعلم
أربع في إل أحرار قال: الناس أنه الله رحمهم حنيفة أبي عن سماعة ابن روى

الله رضي عمر عن ورد ونحوه والعقل، والقصاص والحدود مإواضع: الشهادة
عنه.

ذكرنا. مإا الشهادة في صورته
ًا قذفا الحد: رجل في صورته فالقاضي عبد، المقذوفا أن القاذفا وزعم إنسان

المقذوفا. حرية يعلم حتى القاذفا يحد ل
يده المقطوعة أن القاطع وزعم إنسان يد قطع القصاص: رجل في صورته

يده.  المقطوعة حرية يعلم حتى القاطع يد يقطع ل فالقاضي عبد،



ً قتل العقل: رجل في صورته ًأ، رجل عبد، المقتول أن العاقلة وزعم خط
إذا كله وهذا المقتول، حرية يعلم حتى بالدية العاقلة على يقضي ل فالقاضي

مإعلومإة والمقتول المقطوع وحرية المقذوفا وحرية الشاهدين حرية تكن لم
مإن إعتاقهم القاضي يعاين ولم النسب، في مإجهولين كانوا بأن بيقين للقاضي

مإن أبويهم حرية عرفا بأن يتعين للقاضي مإعلومإة كانت إذا فأمإا أحد، جهة
عرفا لنه طعنهم؛ إلى يلتفت ل فالقاضي بالعتاق، حريتهم عرفا أو الصل
أنهم المزكون وأخبر الشهود عن القاضي سأل فإن بيقين، طعنهم في كذبهم
حرية عن الخبار أن إلى أشار البينة، أكلفهم ولم شهادتهم، أجزت الصل أحرار

لن وهذا القضية»، «كتاب في ذكر هكذا بالشهادة، للعمل يكفي الشهود
الرق، ثبوت بعد يكون إنما ذلك لن بالحرية؛ القضاء إلى يحتاج ل القاضي

الحرية فصارت حجة، شهادتهم أن به يعرفا مإا إلى يحتاج وإنما ثابت غير والرق
الحرية. فكذا بالخبار تثبت، العدالة ثم كالعدالة

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
طلب وإن فحسن بالخبار اكتفى إذا القاضي «الصل»: أن شهادات في وذكر
الحاجة فوق الحرية مإعرفة إلى الحاجة لن وأحسن؛ أحب فهو بينة ذلك على
بدون وتثبت الحرية بدون تثبت ل الشهادة أهلية لن العدالة؛ مإعرفة إلى

باعتباراتها العدالة، مإن مإختلفين أصلين مإن سببها أخذت الحرية ولن العدالة؛
وفيها الخصومإة فيها تجري أنه باعتبار الملك ومإن الشهادة قبول أسباب مإن
قلنا بالملك، ولشبهها الخبار بمجرد تثبت بأنها قلنا بالعدالة فلشبهها العباد، حق
ًا تصير الحرية لن أولى؛ بالبينة الثبات بأن بها. مإقضي
في المسألة لهذه ذكر ل ذلك بعد الشاهد هذا رقبة وادعى إنسان جاء ولو

يسمع ل أن يجب شبهه وفيه الله رحمه البزدوي علي السلم فخر قال الكتب،
يقم.  لم إذا ويسمع حرية على البينة قام إذا

الفصول مإن عداها وبينما الشهادة فصل بين فرقوا الله رحمهم أصحابنا إن ثم
المزكون أخبر الشهادة: إذا فصل والقتل. فقال: في والقصاص الحد فصل وهو

في وقال البينة، إقامإة يشترط ولم شهادتهم يجيز فالقاضي الشهود بحرية
على البينة يقم لم مإا والعقد والقصاص بالحد يقضي ل القاضي الثلث الفصول
الحرية.
التي العباد حقوق مإن وليست الشهادة قبول أسباب مإن الحرية أن والفرق

الحرية، فكذا بالسؤال تثبت العدالة ثم كالعدالة فكانت القضاء، تحت تدخل
ل فلما القضاء، تحت تدخل التي الحقوق مإن والعقل والقصاص الحد فأمإا

العقل يجب ول القذفا حد يجب ل التي الحرية في فكذا بالبينة إل إثباتها يمكن
فأمإا أحرار، الشهود: نحن قال إذا هذا بالبينة، إل إثباتها يمكن ل لنها والقصاص؛

على البينة تقوم حق بشهادتهم يقضي ل قاض أعتقنا فلن عبيد قالوا: كنا إذا
الول. الفصل بخلفا العتق،

وإقرارهم بالرق، أنفسهم على أقروا فقد فلن عبيد قالوا: كنا إذا أنهم والفرق
القضاء إلى هذا بعد القاضي فيحتاج بإقرارهم عليهم الرق فيثبت عليهم، حجة

لم فالرق الول، الفصل في فأمإا بالبينة إل يكون ل بالعتق والقضاء بالعتق،
شهادتهم أن به يعرفا مإا إلى الحاجة وإنما بالعتق، القضاء إلى حاجة فل يثبت،



أحرار الشهود: نحن قال إذا وكذلك ذكرنا، مإا والتقريب حجة؟ صارت هل
ًا المزكون: كانوا وقال الصل، يقضي ل فالقاضي أعتقهم، لفلن عبيد

بإخبار عليهم ثبت قد الرق لن العتق؛ على البينة تقوم حتى بشهادتهم
ذكرنا.  مإا والتقريب بالعتق القضاء إلى القاضي فيحتاج المزكين،

ًا أن عليه المشهود على بينة له المشهود أقام وإن يملكهم، وهو أعتقهم فلن
العتاق وأنكر حضر لو حتى العتق، على قضاء ذلك كان بعتقهم القاضي وقضى

ًا انتصب عليه المشهود لن عليه؛ البينة إقامإة إلى يحتاج ل المولى؛ عن خصم
هذا مإنه صح وقد عليه، المشهود على الشاهد حرية ادعى له المشهود لن

عليه والمشهود بها إل عليه المشهود على حقه إثبات مإن يتمكن ل لنه الدعوى؛
بإنكار إل نفسه عن الشهود دفع مإن يتمكن ل لنه النكار؛ مإنه وصح ذلك أنكر

الحرية.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا ادعى مإن أن والصل سببه بإثبات إل إثباته إلى يتوصل ل الحاضر على حق
ًا ينتصب الغائأب، على عليه المشهود على البينة إقامإة فصار الغائأب عن خصم

الغائأب. المولى على كإقامإتها
ل فالقاضي عليه، المدعى فيهم فطعن دم أو بمال رجل على الشهود شهد وإذا

والعلنية، السر في وزكوا عنهم سأل فإن عنهم، يسأل حتى بشهادتهم يقضي
وأقيم أجرحهم أنا عليه المشهود فقال بشهادتهم، يقضي أن القاضي فأراد
وجهين: على المسألة فهذه ذلك، على البينة
يقيم أن وهو الحاكم، حكم تحت يدخل ل مإفرد جرح على البينة يقيم أن الول
على استأجرهم المدعي أن إقرارهم وعلى رمإاة، أو فسقة أنهم على البينة
المدعى على للمدعي شهادة قالوا: ل أنهم إقرارهم، على أو الشهادة هذه
على أو بالزور قالوا: شهدنا أنهم إقرارهم على أو الحادثة هذه في قلنا عليه

الوجه هذا وفي المإر، هذا فيه كان الذي المجلس يحضروا لم أنهم إقرارهم
ًا عندنا الشهادة هذه يقبل ل القاضي رحمهما والشافعي ليلى أبي لبن خلف

الله. 

سرقوا أنهم بينة يقيم أو ووصفوا زنوا الشهود أن البينة يقيم الثاني: أن الوجه
صالحوني أنهم أو به، المشهود في شركاء أنهم أو الخمر، شربوا أو كذا، مإني
ًا كذا على أو عبيد أنهم أو إليهم، ذلك ودفعت علي يشهدوا ل حتى درهم

على أو بزور، شهدوا الشهود أن أقر المدعي أن على أو القذفا، في مإحدودون
لم أنهم إقراره على أو الشهادة هذه على استأجرهم أنه أقر المدعي أن

هذه يقبل القاضي الوجه هذا وفي المإر، هذا فيه كان الذي المجلس يحضروا
بالتفاق. الشهادة

يحتاج قد والمدعي الجرح، على قامإت شهادة هذه ليلى: أن أبي ابن قول وجه
ًا يقبل أن وجب نفسه، عن المدعي خصومإة ليدفع بالبينة إثباته إلى على قياس
الثاني. وجه

القاضي اختاره مإا وأوضحها وأصحها طرق المسألة في الله رحمهم ولعلمائأنا
والصدر زاده، خواهر السلم شيخ المإام والشيخ النيسابوري، صاعد المإام



الشاهد أن التزكية كتاب في الله رحمه مإحمد أشار وإليه الله، رحمهم الشهيد
ًا؛ صار المفرد الجرح على بالشهادة بفاعلها ألحق كبيرة ارتكب لنه فاسق

الذي تعالى: {إن الله أظهر. قال لنه القرآن؛ بنص والخرة الدنيا في الوعيد
ًا صار الشاهد أن علم ) ،19الفاحشة} (النور:  تشيع أن يحبون فاسق

الفاحشة إظهار إثبات قيل: في فإن الفاسق، بشهادة يثبت ل به والمشهود
الثاني.  كالوجه وصار المدعي، عن الخصومإة دفع وهي ضرورة،

ًا بقولهم تندفع لنها ضرورة، قلنا: ل يظهر أن غير مإن للمدعي أو للقاضي سر
لن الزنا؛ .... وصفوا أنهم شهدوا لو مإا بخلفا الحكم. وهذا مإجلس في ذلك
بخلفا المسروق، واسترداد الحد إقامإة وهو ضرورة هناك الفاحشة إظهار في
الفاحشة إظهار ذلك في ليس لنه به؛ المشهود في شركاء أنهم شهدوا إذا مإا

شهود وهم غيرهم مإن الفاحشة ظهور حكاية فيه وإنما الشهود، جانب مإن
فلم الفاحشة يظهر يكون ل الفاحشة، لظهار والحاكي القاضي أو القذفا
ومإا فسقة، أنهم المدعي إقرار على شهدوا إذا مإا وبخلفا فسقة يصيروا
مإن الفاحشة إظهار حكوا إنما الفاحشة أظهروا مإا بشهادتهم لنهم شاكله؛

صالحهم أنهم البينة أقام إذا مإا بخلفا فسقة، يصيروا فلم المدعي، وهو غيره
الفاحشة أظهروا وإن لنهم إليهم؛ ذلك ودفع عليه يشهدوا ل حتى كذا، على
فيه لن يقبل؛ لم أعطهم قال: لم لو حتى المال إلى ليصل ضرورة فيه وكان

ضرورة. غير مإن الفاحشة إظهار
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

فالقاضي القذفا في مإحدود المدعي شاهد أن البينة أقام إذا عليه المدعى ثم
إن القذفا حد إقامإة لن «الصل»؛ حدود في ذكر هكذا حده مإن الشهود يسأل
واحد مإن حصل وإن شهادته، تبطل نائأبه مإن ) أو4ب84( السلطان مإن حصل

ذلك. عن السؤال مإن بد فل شهادته، تبطل ل السلطان إذن بغير الرعايا مإن
يذكر لم حده؟ وقت أي في يسأله هل فالقاضي كذا، كوة قاضي حده قالوا وإن

«الصل».  في الفصل هذا الله رحمه مإحمد

ًا كان هل أنه ليعلم يسأل القاضي القضية»: أن «كتاب في ذلك في قاضي
ذلك إقرار على البينة أقيم القذفا: أنا بحد عليه المشهود قال فإن الوقت،
ًا، البينتين مإن واحدة يؤقت ولم حدني مإا أنه القاضي يقضي القاضي فإن وقت

ًا بكونه ًا بكونه القضاء مإن القاضي يمتنع القذفا. ول في مإحدود في مإحدود
لم إذا مإمكن بالبينتين العمل أن لوجهين: أحدهما القرار بينة بسبب القذفا،

وبينة الحد إقامإة قبل مإا على القرار، بينة يحمل ومإا البينتين، مإن واحدة يوقت
لم أنه الحد إقامإة قبل أقر القاضي كان القرار، بعد مإا على تحمل الحد إقامإة
ل بالبينتين العمل أمإكن ومإهما ذلك بعد الحد عليه أقام ثم القذفا، حد يحده

مإنهما.  واحدة يعطل

لن المقصود؛ حيث مإن النفي على قامإت القرار على البينة والثاني: أن
ل عليه شهدا اللذين شهادة نفي القاضي على القرار هذا إثبات مإن المقصود



والبينة النفي، على قائأم المقصود باعتبار البينة هذه فكانت آخر، حكم بموت
قد القذفا شهود كان فإن بمنزلة، وعدمإه وجوده فصار تقبل، ل النفي على
ًا وقتوا وخمسين سبع سنة القذفا حد حده كذا بلد قاضي أن شهدوا بأن وقت

خمسة سنة مإات القاضي ذلك أن البينة عليه المشهود فأقام وأربعمائأة،
ًا كان أنه البينة وأقام وأربعمائأة، وخمسين سبع سنة كذا أرض في غائأب

ًا بكونه يقضي القاضي فإن وخمسين، بينته إلى يلتفت ول القذفا، في مإحدود
الولى، المسألة في ذكرناها الذي الولى الطريقة المسألة هذه في تجيء ول
الطريقة تجيء وإنما مإمكن غير بالبينتين العمل لن بالبينتين؛ العمل إمإكان مإن

لن النفي؛ على قائأمة المعنى حيث مإن عليه المشهود بينة أن وهو الخرى،
شهادة نفي الغيبة إثبات ومإن ذلك، قبل القاضي مإوت إثبات مإن المقصود
عليه المشهود بينة فكانت بالغيبة، يثبت آخر حكم ل عليه شهدوا الذين الشهود
وجود فصار مإقبولة، غير النفي على والبينة النفي، على قائأمة المقصود باعتبار

ًا يكون أن إل بمنزلة، وعدمإه البينة هذه ًا أمإر يقضي ل فحينئذ ذلك في مإشهور
ًا بكونه الشهود شهد الذي الوقت قبل القاضي مإوت كان بأن قذفا، في مإحدود
ًا فيه الحد بإقامإة ًا مإستفيض وكل وكبير، صغير كل علمه الناس بين فيما ظاهر
الشهود شهد الذي الوقت في كذا أرض في القاضي كون وكان وعالم جاهل
ل فح وجاهل وعالم وكبير صغير كل عرفه مإستفيض ظاهر فيه الحد بإقامإة
ًا الشاهد بكون يقضي بالمال، عليه المشهود على ويقضي قذفا، في مإحدود
فصار النفي على قائأمة أقامإها مإا على بالحد عليه ... المشهود بينة لن وذلك

ًا كونه على بالمال له المشهود بينة فبقي بمنزلة، وعدمإها وجودها في مإحدود
يثبت فإنه الثبات على قامإت وإن البينة أن إل الثبات على قائأمة وإنها قذفا،
 شهد فيما الشاهد كذب

بيقين. به
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ًا ادعى كرجل الشهود وشهد سنين عشر مإنذ مإلكه أنه ادعى إنسان يد في عبد
لنها الثبات؛ على قامإت وإن تقبل ل الشهادة فإن رضيع، طفل والعبد بذلك،
عنده ثبت لما بيقين الشهادة هذه كذب القاضي عرفا هنا فكذا بيقين كاذبة،
كونه وثبت بيقين، فيه الحد بإقامإة شهدوا الذي الوقت قبل القاضي هذا مإوت

فيه. الحد بإقامإة شهدوا الذي الوقت في كذا أرض في
ًا أن شاهدان شهد إذا وبينما هذا بين فرق بمكة، النحر يوم امإرأته طلق فلن

ل القاضي فإن بالكوفة، بعينه اليوم ذلك في عبده أعتق أنه آخران وشهد
قاضي أن الشاهد على شاهدان شهد لو هنا وها البينتين، مإن بواحدة يقضي
يوم أنه بينة عليه المشهود وأقام بالكوفة، كذا سنة مإن النحر يوم حده الكوفة
ول الحد ببينة يقضي القاضي فإن بمكة، كان السنة تلك كذا سنة مإن النحر

الخرى. البينة إلى يلتفت
فإن مإحلها، في قامإت والعتاق الطلق مإسألة في البينتين كلتا أن بينهما والفرق

مإعارضة البينتين مإن واحدة كل فكانت الثبات، على قامإت مإنهما واحدة كل
كاذبة، والخرى صادقة تجعل بأن إحداهما وليست كاذبة وإحداهما للخرى

والبينة الموت على عليه المشهود بينة هاهنا فأمإا فتهاترتا الخرى، مإن بأولى
فصار بحجة، ليست النفي على وإنها المقصود، باعتبار النفي على قامإت

فكذا لها، مإعارض ل لنه بالولى؛ القضاء وجب عدم ولو بمنزلة وعدمإها وجودها



هاهنا.
ًا ادعى الله: رجل رحمه مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي رجل يدي في دار

ًا، ذلك على وأقام ًا عليه المشهود وأقام شهود ًا كان الشاهد هذا أن شهود مإدعي
الشاهد أن بينة أقام لو وكذلك بذلك، بينته عدلت إن جرح فهذا له، أنها ويزعم

فيها. الشركة يدعي كان
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ل ومإا عدل يدي على يضعه أن للقاضي ينبغي والعشرون: فيما الثاني الفصل
 يضعه

القاضي مإن وطلبت واحد، بشاهد وجاءت الزوج على الطلق المرأة ادعت وإذا
ًا الطلق كان إن ينظر الخر بالشاهد تأتي حتى عدل يدي على يضعها أن رجعي
لو أنه ترى أل النكاح، يزيل ل رجعي الطلق لن الزوج؛ وبين بينها يحول ل

الزوج، وبين بينها يحول ل فالقاضي الرجعي، الطلق على شاهدين أقامإت
أولى. فهاهنا

ًا الطلق كان وإن المصر، في وليس غائأب الخر المرأة: شاهدي قالت إن بائأن
الزوج وبين بينها الحيلولة في لن الزوج؛ وبين بينها يحول ل الجواب فكذلك

النسان، مإلك الواحد بشهادة يزال ل فكما كالملك، مإقصود واليد الزوج يد إزالة
الواحد. بشهادة يده تزال ل فكذا
ًا، الحاضر الشاهد كان إن المصر في الخر قالت: شاهدي وإن فكذلك فاسق

في ل أصلً، بحجة ليست الفاسق شهادة لن زوجها؛ وبين بينها يحال ل الجواب
بمنزلة. والمعدوم وجودها فصار العباد، حقوق في ول تعالى الله حقوق

ً كان إذا فأمإا وبين بينها حال وإن أيام ثلثة «الصل»: يؤجلها في قال عدل
وسيأتي «الجامإع» بخلفه، في «الصل». وذكر في ذكر هكذا فحسن، زوجها

تعالى. الله شاء إن هذا بعد بيانه
أول في جمله شهوده إحضار مإدع لكل يمكن ل لنه أيام؛ ثلثة يؤجله أمإا

بالثلثة فقدرنا أيام، بعد الحضار ويمكنه يومإين بعد ول يوم بعد ول المجلس،
يوجب البائأن الطلق إيقاع لن الستحباب؛ بطريق الحيلولة وأمإا عرفا، مإا على

ً كان إذا الواحد وشهادة الزوج، مإلك وإزالة الفرج تحريم حقوق في حجة عدل
يوجب تعالى الله حق فاعتبار العباد، حقوق في بحجة وليست تعالى الله

 jالحيلولة. فاستحب يوجب، ل الزوج حق واعتبار الحيلولة

تطول ل المصر في كان مإتى لنه المصر؛ في الخر الشاهد كان إذا يوجب ولم
ًا كان إذا فأمإا ضرر، كثير بها الزوج يتضرر ول الحيلولة، هذه الحيلولة فمدة غائأب

يعتبر ولم الحالة هذه في الزوج حق فاعتبر الزوج، على الضرر ويكثر تطول
الممكن، بقدر الجهتين راعى تطول ل الحيلولة مإدة كان وإذا تعالى، الله حق

ًا. كان حال فقال: إن حسن
يذكر لم الثلث الطلقات على أو البائأن الطلق على شاهدين أقامإت إذا فأمإا
عن الزوج يمنع القاضي «الجامإع» أن في «الصل». وذكر في الفصل هذا

ً دام مإا مإعها والخلوة عليها الدخول استحسان وهذا الشهود، بتزكية مإشغول
بعد. امإرأته لنها بينهما؛ يحول ل أن والقياس



يجب التقدير هذا وعلى صدقة يكونوا أن يحتمل الشهود الستحسان: أن وجه
ًا المنع فوجب المنع، زوجها؛ مإنزل مإن القاضي يخرجها ول الفرج لمإر احتياط

ًا لن ًا مإعتدة، أو مإنكوحة لنها إخراجها؛ تيقن ولكن إخراجها، يحرم كانت مإا وأي
الزوج كان وإن عليها، الدخول مإن الزوج تمنع أمإينة امإرأة مإعها القاضي يجعل
عدلً.
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ًا امإرأته الرجل طلق إذا وبينما هذا بين فرق بينهما فجعل ضيق، ومإنزله ثلث

ً أو سترة والفرق عدلً، الزوج كان إذا أمإينة امإرأة إلى يحتاج ول به، يكتفى حائأل
عما يمتنع ل والعدل ويستحلها، الحرمإة ينكر مإسألتنا في الزوج أن بينهما

كان إذا عليها يخافا فل الحرمإة يعتقد الزوج المسألة تلك في أمإا بدينه، يستحله
ً عليها الدخول عن الزوج بمنع مإشغولة لنها المال؛ بيت في المإينة ونفقة عدل
ًا ًا تعالى لله عامإلة لنها تعالى؛ الله مإال في نفقتها فتكون تعالى، لله حق احتياط
المال.  بيت مإال تعالى الله ومإال تعالى، الله لمإر

عن الزوج يمنع فالقاضي عدل، واحد شاهد شهد إذا «الجامإع»: وكذلك في قال
ًا، عليها الدخول في ذكر فقد »، «الصل في ذكر مإا يخالف وإنه استحسان
فإن قال ثم حسن، فهو بينهما حال إن القاضي أن الصورة هذه » في «الصل

المدة طالت فإن الزوج، على المرأة ردت وإل بينهما فرق الشهود زكيت
شهر، لكل مإفروضة نفقة لها كان أو النفقة لها يفرض أن القاضي مإن وطلبت

المفروض. بإعطاء الزوج ويأمإر النفقة لها يفرض فالقاضي
مإعتدة فهي مإطلقة كانت إن لنها غير؛ ل العدة مإدة نفقة لها يفرض إنما ولكن
لمعنى ل الزوج مإن مإمنوعة مإنكوحة فهي مإطلقة تكن لم وإن العدة، نفقة ولها
الشك وقع واجبة كانت النفقة ولكن النفقة، سقوط يوجب هذا الزوج، جهة مإن
فأمإا العدة، نفقة مإقدار في الشك هذا أن إل بالشك تسقط فل سقوطها، في

بسقوطها. تيقنا فقد العدة نفقة على الزيادة
لنه أخذت؛ مإا لها سلم الشهود عدلت إن العدة ) نفقة4أ85( قدر أخذت فإذا
على المرأة وردت الشهادة ردت وإن حقها، وهي العدة استوفت أنها تبين

عن مإمنوعة مإنكوحة كانت أنها تبين لنه أخذت؛ بما عليها الزوج رجع زوجها
القاضي وأن للنفقة، مإستحقة كانت مإا أنها تبين الزوج جهة مإن لمعنى ل الزوج
حق. بغير أخذت مإا أخذت وأنها قضائأه في أخطأ
على العتق المإة أو العبد ادعى «الصل»: إذا عتاق في الله رحمه مإحمد قال

أن ذكرنا لما المولى، وبين بينهما يحال ل فإنه حاضرة، بينة لهما وليس مإوله
مإلك إزالة يجوز ل فكما كالملك، مإقصود حق واليد اليد إزالة الحيلولة في

الدعوى.  بمجرد يده إزالة يجوز ل فكذا الدعوى، بمجرد النسان

ًا أقامإا وإن ًا، شاهد فكذلك المصر، عن غائأب الخر قال: الشاهد فإن واحد
ًا كان وإن الطلق، في قلنا لما الجواب يحال ل أنه المصر) ذكر في (حاضر

ًا، بينهما يقال: أن ينبغي المإة في أمإا العبد، حق في صحيح ذكره الذي وهذا أيض
«الجامإع» يحال رواية وعلى »، «الصل رواية على فحسن بينهما حال إن

الفرج حرمإة يتضمن المإة عتق لن وهذا الطلق، في ذكرنا مإا نحو على بينهما



المرأة. طلق في الجواب نظير المإة عتق في الجواب فكان كالطلق،
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ًا، بينهما يحال مإستورين شاهدين أقامإا إذا وأمإا عدالة تظهر أن إلى جميع

والعباد. تعالى الله حق في حجة المستورين شهادة لن الشهود؛
بالجماع، قضاؤه ينفذ العدالة بظاهر بشهادتهما، قضى لو القاضي أن ترى أل

إطلقه؛ على يجري المإة في الجواب وهذا بشهادتهما، المولى يد إزالة فيجوز
ًا، الشاهد يكن لم إذا الواحد بشهادة يحال المإة في لن فشهادة فاسق

ًا المولى كان إذا مإا على مإحمول العبد وفي أولى، المستورين عليه، مإخوف
ًا وكان العبد وتعيب الستهلك مإنه يخافا بهذه يكن لم إذا فأمإا بذلك، مإعروف
العبد. وبنفس بنفسه كفيل مإنه يؤخذ وإنما العبد، وبين بينه يحال ل الصفة

المرأة تخالف والمإة ثقة، امإرأة يدي على الوضع المإة في الحيلولة طريق ثم
بيت مإن تخرجها ول ثقة امإرأة مإعها يجعل أن الحيلولة طريق هناك فإن الحرة،
يد للحر يثبت ل لنه مإفيد؛ أمإر العدل يدي على الحرة وضع أن والفرق الزوج
البينة كانت إن هاهنا أمإا يوضع، لم يفد لم فإذا نكاح، ول بالنكاح، إل الحرة على
المإة على يد للحر يثبت ل مإفيد الحر يد على المإة ووضع أمإة هي كانت كاذبة
وضعنا.  فلهذا النكاح، بدون

والمولى الزوج كان وإن بالحيلولة قال الطلق فصل وفي المإة فصل في ثم
توضع «المنتقى» قال: إنما «الجامإع». وفي » و «الصل في ذكر هكذا عدلً،

ًا عليه المدعى يكن لم إذا العدل يدي على الجارية أن الجارية على يخافا مإأمإون
ًا كان إذا فأمإا يجامإعها، قال: يعزلها. ثم ل بذلك يعرفه والقاضي ثقة مإأمإون

طلقها. على بينة المرأة أقامإت إذا وكذلك
فالقاضي النفقة، القاضي مإن وطلبت العدل يدي على الجارية وضعت فإن
في الشك وقع المولى على واجبة كانت نفقتها لن عليها؛ بالنفاق المولى يأمإر

تسقط ل كذبت كانت وإن نفقتها، تسقط صدقت البينة كانت إن سقوطها
عن تسقط ل المملوك نفقة لن المولى؛ عن مإمنوعة صارت وإن نفقتها

بالشك. نفقتها تسقط فل عنه مإمنوعة كانت وإن المولى،
ًا نفقتها أخذت وإن يرجع ل مإولها على المإة وردت الشهود تزك لم ثم شهر

تزك لم إذا هناك فإن ذكرها، تقدم التي المسألة بخلفا أنفق بما عليها المولى
نفقة أن والفرق أنفق بما عليها يرجع فإنه الزوج، على المرأة وردت الشهود
وأمإا الحالة، هذه في باق المولى ومإلك نفسه الملك باعتبار تجب إنما الملك
الزوج، جهة مإن لمعنى ل الزوج عن مإمنوعة تصر لم إذا تجب إنما المرأة نفقة
الزوج. جهة مإن لمعنى ل الزوج عن مإمنوعة صارت أنها بين وقد
بيت في أكلت أو التبرع، وجه على عليها المولى أنفق فإن البينة زكت وإن

المولى القاضي أجبر وإن التبرعات سائأر في كما عليها له رجوع فل المولى
الطلق. بخلفا عليها يرجع ذلك على
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الستحقاق وثمة مإلك ل أنه وتبين الملك، بحكم الستحقاق بنينا أنا والفرق
العدة.  في الزوج لحق مإحبوسة أنها وتبين الزوج، حق بالحتباس



قال فإن القاضي، وأعتقهما البينة زكت إذا فيما يقول »، «المنتقى وفي
قال: وإن مإتطوع، فهو عبيدي على أنفق كما عليها أنفق كنت عليه: قد المدعى

ًا إليهما ذلك دفعت والدراهم بالكسوة عليهما رجع حران أنهما على لهما قرض
بالطعام. يرجع أن استحسن ل بالطعام، عليهما يرجع ول

يحال المإة في أن شك فل فاسقين، والمإة العبد عتق على الشاهدان كان وإن
ً كان إذا الواحد الشاهد بشهادة يحال المإة في لن المولى؛ وبين بينها مإع عدل
وشهادتهما الفاسقين بشهادة يحال فلن العباد، حقوق في بحجة ليست أنها

أنه تحر على الفاسق بشهادة القاضي قضى لو حتى العباد، حقوق في حجة
أولى. قضاؤه ينفذ صادق

لنها يحال؛ أنه الروايات بعض في الروايات. ذكر اختلفا ففيه العبد في وأمإا
في يحال المستورين وفي المستورين، بمنزلة فكان الجملة، في القضاء حجة
عليه يخافا ل مإمن كان وإن العبد، على يخافا مإمن عليه المدعى كان إذا العبد

لن يحال؛ ل رواية وفي الفاسقين شهادة فكذا بينا، مإا على الكفيل بأخذ يكتفى
واحد كشاهد العدد زيادة بسبب الفاسقان فيصير العدالة مإقام تقام العدد زيادة
العبد. في الحيلولة تجب ل عدل واحد وبشهادة عدل،

يعرفهما ل شاهدين ذلك على وأقام له، أنها رجل ادعاها رجل يدي في أمإة
طلب مإر. ولو لما عدل يدي على ويضعها يده عن يخرجها فالقاضي القاضي،

الجارية وردت الشهود يزك لم ثم بالنفاق، عليه المشهود القاضي وأمإر النفقة
وقضى الشهود، زكت وإن أحد، على أنفق بما يرجع ل فالمولى المولى على

لنه المدعي؛ على يرجع أن عليه للمشهود يكن لم للمدعي بالجارية القاضي
إذنه.  بغير جاريته على أنفق

أبي قول وعلى يرجع، ل الله رحمه حنيفة أبي قول على بذلك؟ يرجع وهل
ًا ذلك ويكون يرجع ومإحمد يوسف أن إل الجارية فيه تباع الجارية ذمإة على دين
كان عليه المدعى أن ظهر للمدعي بها قضى لما لنه له؛ المقضي يعدلهما

ًا عليه المدعى يد العدل ويد العدل يد في لنها عليها؛ أنفق مإا حال في غاصب
استهلكت أنها فتبين قيمتها، عليه المدعى ضمن العدل يد في هلكت لو ولهذا
ًا مإال على المغصوب جناية أن حنيفة أبي أصل ومإن الغاصب، مإال مإن شيئ

على كالجناية مإعتبرة وعندهما مإالكه، على المملوك كجناية هدر الغاصب
الديات. مإسائأل مإن وهي الجنبي

يعرفهما ل شاهدين ذلك على وأقام عبده، أنه رجل ادعاه رجل يدي في عبد
يدي على والوضع يده مإن الخذ لن عليه؛ المدعى يد مإن يؤخذ لم القاضي

يأخذ ولكن هاهنا، مإعدوم وإنه للفرج صيانة كان إنما المإة، فصل في عدل
ً القاضي ً بنفسه عليه المدعى مإن كفيل العبد. بنفس وكيل

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
تزكية عند بالعبد القضاء استحق المدعي لن العبد؛ بنفس الكفيل أخذ أمإا

ً يأخذ لم فلو القضاء، لصحة مإنها بد ل أمإر العبد إلى والشارة الشهود كفيل
الكفيل أخذ وأمإا بالعبد، القضاء عن القاضي فيعجز العبد، يغيب ربما بالعبد
يأمإر ثم الغائأب، على يجوز ل القضاء فإن يغيب، كيل عليه المدعى بنفس

ً بنفسه الكفيل يجعل أن عليه المدعى القاضي إذا إنه حتى بالخصومإة وكيل
القاضي ويقضي الكفيل يخاصم فالمدعي إحضاره على الكفيل يقدر ولم غاب
ً يجعله أن عليه المدعى أبى إن ولكن عليه مإا بخلفا يجبره ل فالقاضي وكيل



كفيلً، عليه المدعى يجد لم وإن عليه يجبر حيث الكفيل إعطاء أبى إذا
والعبد.  عليه المدعى للمدعي: الزم يقول فالقاضي

ًا عليه المدعى وكان ذلك على يقدر ل المدعي كان ولو يده في مإا على مإخوف
لحق صيانة يضعه عدل يدي على العبد يضع أن القاضي فرأى بالتلفا،
ًا عليه المدعى كان إذا وكذلك المدعي، ًا فاسق الغلمان مإع بالفجور مإعروف

ولكن بالمعروفا، المإر بطريق عدل يدي على ويضعه يده عن القاضي يخرجه
ًا الغلم صاحب كان مإوضع كل في بل والبينة بالدعوى يختص ل هذا مإعروف

بطريق عدل يدي على ويضعه يده عن القاضي يخرجه الغلمان مإع بالفجور
المنكر. عن والنهي بالمعروفا المإر

ًا كان إذا نفسه على وينفق يكتسب أن أمإره عدل يدي على وضعه إذا ثم قادر
حتى عادة الكسب عن عاجزة لنها المإة؛ في هذا مإثل يذكر ولم الكسب، على

خبازة أو بذلك، مإعروفة غسالة كانت بأن الكسب على قادرة المإة كانت لو
ًا، بالكسب توصى ًا العبد كان ولو أيض يؤمإر صغره أو لزمإنه الكسب عن عاجز

ًا بالنفقة، ) عليه4ب85( المدعى حكي هكذا العبد، وبين المإة بين فرق ل فإذ
الحافظ. اسحق وأبي البلخي بكر أبي الفقيه عن

أنها رجل يدي في جارية ادعى يوسف: رجل أبي سماعة» عن ابن «نوادر وفي
عدل يدي في وضعها القاضي كان وقد بينته، وزكت بينة دعواه على وأقام له،

يؤاجرها أن العدل يعني يديه على بقي الذي قال: أمإر عليه، المدعى وهرب
بالنفقة يستدين أن به آمإر مإثلها يؤاجر ل كان فإن أجرها، مإن عليها وينفق
الثمن مإن فبدأت ببيعها، أمإرت صاحبها مإن الناس اليأس حصل فإذا عليها،
قضيت يديه في كانت الذي جاء فإذا الثمن، مإن الباقي ووقفت فأديته بالدين

المقضي على كان فإن يده، في كانت الذي على بعتها لني الجارية بقيمة عليه
الرهين بمنزلة لنها الغرمإاء مإن الثمن بهذا أحق الجارية فمستحق دين عليه
عدل. يدي على القاضي وضعها حين
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القاضي مإن المدعي وطلب بينة وأقام آخر، ادعاها رجل يدي في ثوب أو دابة
المدعى يد قصر فيه لن ذلك؛ إلى القاضي يجبه لم عدل يدي على يضعه أن

هذه في ضرورة ول لضرورة، إل به القاضي يشتغل فل حجة، غير مإن عليه
ً عليه العدل مإن يأخذ القاضي ولكن العبد، في مإر مإا على الشياء بنفسه كفيل

ً بالنفس الكفيل ويجعل الدعوى، فيه وقع وبما نفس طابت إذا بالخصومإة وكيل
الرقيق بخلفا عندنا نفقته على اليد ذو يجبر ول هذا، مإر وقد عليه المدعى
عرفا. قد مإوضعه في والخلفا

والمدعى عليه المدعى للمدعي: الزم قيل لي كفيل عليه: ل المدعى قال وإن
ًا يده في الذي كان فإن حقك، به لتصون والنهار الليل آناء به ًا فاسق على مإخوف
ً يعطيه أن وأبى يده في مإا الملزمإة، في يطيقه ل المدعي وكان كفيل

شئت إن لكن ينفقه أن على عليه المدعى أجبر ل للمدعي: أنا يقول فالقاضي
الوضع مإن المقصود لن أضعه، ل وإل عليه، فأنفق عدل يدي على أضعه أن

شهوده، زكت مإتى بالعبد له القضاء وهو المدعي لحق صيانة العدل يد على



على يجبر ل عليه المدعى لن النفاق؛ المدعي أبى مإتى يفوت المقصود وهذا
تتلف الدابة على المدعي ينفق لم فلو الظاهر في المالك هو كان وإن إنفاقه،
العدل. يدي على الوضع مإن المدعي مإقصود يحصل فل الدابة
وضع وسأل شاهدين وأقام رجل يدي في لؤلؤة ادعى «المنتقى»: رجل وفي

كان لنه آخرين؛ شاهدين أقام شاهديه، يعدل لم فإن العدل، يدي على اللؤلؤة
على أضعها أن أستحسن فإني بالمعاينة، إل شهوده يشهد ول يعينها أن يتخوفا

كانت فإن يعينه، أن عليه والخوفا مإكانه مإن يحول شيء كل وكذلك عدل، يدي
أن العدل أمإرت أو أجرتها، تؤاجر مإثلها كان وإن عليه، فنفقتها دابة أو جارية

يؤاجرها. 

ًا هشام: سألت قال أو طري سمك أو رطب يده في رجل عن الله رحمه مإحمد
إن يفسد مإما وهو القاضي، إلى وقدمإه له أنه إنسان فادعاه ذلك، أشبه مإا

ولكن ذلك إلى أقف قال: ل أحضرهم، المصر في بينتي المدعي وقال تركه،
لك، تكن لم حلف فإن دعواك، على أحلفه شئت للمدعي: إن يعني له أقول
وأقول القاضي، قيام إلى أؤجل فإني اليوم، يعني البينة أحضر قال: أنا وإن

يضمنه ل الوقت ذلك في الشيء فسد فإن قيامإه إلى تبرح ل عليه للمدعى
عليه. لحبسه المدعي

ًا آخر مإن اشترى الله: رجل رحمه مإحمد عن عمرو، أبي بن عمرو أو سمك
ًا ًا لحم وادعاه أحدهما جحده ثم الفساد إليه يتسارع مإا ونحو فاكهة أو طري
فقال الشهود عن يسأل أن إلى القاضي واحتاج بينة ذلك على وأقام الخر

للمدعي شهد كان قال: إن الشهود، عن يسأل حتى ترك إن يفسد الجاحد: هذا
يخف لم مإا الخر، شهادة في أّجل (حاضر)، الخر وقال: الشاهد واحد، شاهد

أن المشتري ونهى البائأع، وبين بينة خلي وإل الخر شاهده أحضر فإن الفساد
له. يتعرض
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الفساد، عليه خيف إذا المشتري إلى بدفعه البائأع أمإر شاهدين أقام كان ولو
ًا وأمإر القاضي أخذه المشتري قبضه فإذا الثمن ووضع ثمنه وقبض ببيعه أمإين
الثمن بدفع العدل وأمإر بالثمن للمشتري قضى البينة زكت فإن عدل، يدي على
الذي الثمن ذلك القاضي سلم البينة تزك لم وإن الشهود، له شهدت الذي إلى

البائأع. إلى العدل يدي على
مإن المدعي وطلب مإنقولً، به المدعى كان إذا زاده خواهر السلم شيخ ذكر

ً عليه المدعى بإعطاء يكتف ولم عدل يدي على يضعه أن القاضى بنفسه كفيل
ًا كان وإن يجيبه ل فالقاضي عدلً، كان فإن به، المدعى وبنفس أجابه، فاسق

تفلي.  لنه ثمر؛ عليه الذي الشجر في إل يجيبه ل العقار وفي

إذا عدل يدي على القاضي يضعه ل مإا باب في القاضي» للخصافا «أدب وفي
حالة في يقربني أن زوجي مإن نفسي على آمإن للقاضي: لست المرأة قالت

على ادعى وإذا ذلك، إلى يلتفت ل فالقاضي عدل، يدي على فضعني الحيض،
ًا كبيرة امإرأة يضعها أن القاضي مإن وسأل عليها بينة فأقام تجحد وهي نكاح
الباب هذا في ذلك يفعل ل فالقاضي شهوده، عن يسأل حتى عدل يدي على



ًا، نكاحها، وادعى رجل جاء أبيها مإنزل في كانت إذا البكر الجارية وكذا أيض
ًا. الباب هذا في هنا تهمة ل (عدل) لنه يدي على يضعها ل فالقاضي أيض

مإنهما واحد كل خافا رجلين بين الصلح: أمإة كتاب في المهاياة باب وفي
ًا عندك أحدهما: تكون وقال عليها، صاحبه ًا، وعندي يومإ بل الخر: ل وقال يومإ
ًا مإنهما واحد كل عند أجعلها فإني عدل، يدي على نضعها يد على أضعها ول يومإ
في العتق نحو المواضع جميع في الفروج باب في مإشايخنا: ويحتاط قال عدل،

فإنه الموضع، هذا في إل ذلك وغير الشهادة في النساء في والطلق الجواري،
ًا أن القاضي أخبر لو مإا نظير وهو مإلكه لحشمة يحتاط ل في جواريه يأتي فلن

غير مإن وأمإته الحيض حالة زوجته ويطأ البغاء في ويستعملن المأتى، غير
هنا. ها مإلكه لحشمة سبيل عليه للقاضي يكون ل استبراء
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 حكما بينهما يحكمان الرجلين والعشرون: في الثالث الفصل

ًا تعالى: {فابعثوا بقوله جوازه ثبت جائأز التحكيم بأن يعلم أن يجب مإن حكم
ًا أهله الله صلى الله رسول أن روى وبما ) ،35أهلها} (النساء:  مإن وحكم
وعلي عمر مإعاذ» وبأثر بن سعد حكم على قريظة بني أنزل وسلم: «أنه عليه

الحكم لن الشهادة، أهل مإن الحكم يكون أن جوازه وشرط عنهما؛ الله رضى
تقليد يصح وإنما الكل، حق في المولى القاضي بمنزلة المحكمين بين فيما

ًا، صلح لمن القضاء ً يكون أن ويشترط هاهنا فكذا شاهد وقت للشهادة أهل
ًا الحكم ووقت التحكيم، ً يكن لم إذا أنه حتى جميع التحكيم وقت للشهادة أهل

ً فصار ًا الحكم كان بأن الحكم، وقت للشهادة أهل ينفذ ل وحكم فأعتق عبد
في السلم شيخ المإام والشيخ القضية، في القضية صاحب ذكر هكذا حكمه،
الصلح. كتاب شرح
ّلى القاضي بمنزلة المحكمين بين فيما الحكم أن ذكرنا لما وهذا َو حق في الم

في العبد مإسألة ذكرنا وقد هاهنا، فكذا التقليد وقت الشهادة أهلية ثم الكل،
يملك فيما التحكيم يكون أن آخر، وشرط هذا بخلفا والعزل التقليد فصل

يملك مإا على فيقتصر التحكيم بحكم الحكم ولية لن بنفسه؛ إقامإته المحكم
ّلى القاضي حكم يفارق الحكم هذا وحكم بنفسه، إقامإته فيه الحكم مإن المو
ول بحكمه رضي ومإن الخصمين، حق في ينفذ إنما الحكم هذا حكم إن حيث

واحد حكم كأنه بحكمه يرض لم مإن حق في وجعل يحكم، لم مإن إلى يتعدى
المولى. القاضي بخلفا الرعايا مإن
ّكما رجلين في الله رحمه مإحمد «نوادره» عن في سماعة ابن ذكر بينهما ح

ًا ول صبي ول عبد ل له شهادته تجوز ل مإن حكم يجوز قال: ل خصومإة، في حكم
يكون أن التحكيم جواز شرط مإن أن ذكرنا فقد ذمإي، ول قذفا في مإحدود
ًا، يصلحون ل وهؤلء الشهادة، أهل مإن الحكم ًا يصلحون فل شهود ل وكما حكم

ًا يصح ل للحال التحكيم يصح ًا مإضاف أو الصبي بلغ أو العبد عتق لو حتى أيض
حكمه.  ينفذ ل وحكم الذمإي، أسلم

َد وكل إذا وبينما هذا بين فرق ًا الوكالة تصح حيث بالشراء رجل العب إلى مإضاف
الله رحمه يوسف أبي عند أمإا والفرق للحال، يصح ل كان وإن العتق، بعد مإا



تصحيحها يمكن فل يصح ل المستقبل في وقت إلى التحكيم إضافة عنده فلن
ًا عنده فلن الله رحمه مإحمد قول على وأمإا للحال، تصحيحها تعذر عند مإضاف
هاهنا التحكيم أن إل صحيحة كانت وإن المستقبل في وقت إلى التحكيم إضافة
ًا يصير ل والمرسل مإرسلً، حصل أصلً. مإضاف

إن يقول ول يصح، ل العبد إلى الضافة ونوى طالق أنت لها قال لو أنه ترى أل
الشراء أهل مإن العبد لن الحال؛ باعتبار تصح بل الضافة باعتبار تصح الوكالة

والمأمإور المولى إجازة على يتوقف الشراء أن إل شراؤه يجوز اشترى لو ولهذا
ًا الشراء أهل مإن نفاذه توقف أنه إل للحال، بالشراء العبد مإن المإر فصح أيض
الشراء، حكم يلزمإه أن أهل مإن ليس العبد أن وهو لمانع، العتق بعد مإا إلى
الحكم. أهل مإن ليس العبد لن يصح؛ لم الحال في العبد تحكيم فأمإا
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ثم عبد وهو الشهادة تحمل إذا وبينما الصورة هذه ) بين4أ86( العبد في فرق
أن والفرق الهلية، عدم حال التحمل حصل وإن يشهد، أن له يجوز عتق

بالمعاينة أو بالسماع له العلم حصول حق في والعبد العلم، لحصول التحمل
ً صيرورته عند الداء أمإكنه التحمل صح وإذا التحمل فصح سواء والحر أهل
يصح وإنما به، المأمإور لطلب والمإر بالقضاء أمإر التحكيم فأمإا بالحرية، للداء
يتصور ل العبد مإن والقضاء للحال الشيء ذلك مإنه يتصور مإمن الشيء طلب

وجوده صار المإر يصح لم وإذا للحال، القضاء أهل مإن ليس لنه الحال؛ في له
بمنزلة. والعدم
يقع لم حتى التحمل في الخلل وقع لو مإسألتنا: أن مإن التحميل مإسألة قياس
العتق بعد التحمل بذلك الشهادة أداء أراد لو وهناك التحمل بسبب العلم للعبد

عليه.  يقدر لم

ًا. ذكر أو أعمى حكما ولو حق في الجواب وهذا يجوز، ل أنه القضية في فاسق
ًا، يصلح ل الفاسق قال: إن التي الرواية على مإستقيم الفاسق على أمإا قاضي
ًا يصلح قال التي الرواية ًا يصلح أولى غيره لكن قاضي الولى. الطريق مإن حكم

امإرأة بينهما حكما إذا يجوز يعني امإرأة بينهما يجعل أن القضية: ويجوز في قال
على ينبني التحكيم أن ذكرنا لما والقصاص، الحدود سوى فيما به وأراد

ًا. فتصلح والقصاص الحدود سوى فيما شاهدة تصلح والمرأة الشهادة حكم
ًا التحكيم يجوز الله: ل رحمه يوسف أبو وقال ًا ول بالخطار مإعلق إلى مإضاف
المستقبل. في وقت
بيننا فاحكم أعتقت لعبد: إذا قال إذا التعليق صورة الله: يصح رحمه مإحمد وقال

الرجل: قال إذا الضافة صورة بيننا، فاحكم الهلل أهل لرجل: إذا قال أو
ًا جعلناك ًا، حكم أن الله رحمه مإحمد قول فوجه الشهر قال: رأس أو غد
إلى مُإعرض بالتحكيم الخصمين مإن واحد كل لن وتفويض؛ تولية التحكيم
يجوز القضاء وتقليد القضاء فأشبه بنفسه، ذلك فعل يملك كان مإا الحكم
ًا ًا، مإضاف الخصومإة. فكذا ومإعلق

بتراضي إل يثبت ل لنه مإعنى؛ صح التحكيم أن الله رحمه يوسف أبي قول وجه
مإعنى هو وهذا هاهنا، بينهما تحققت مإنازعة قطع مإنه والمقصود الخصمين

ًا يصح فل الصلح ًا مإعلق ًا ومإضاف القضاء بخلفا المصالحات سائأر على قياس
لن الصلح؛ مإعنى فيهما ليس ومإعنى حقيقة وتزكية تفويض لنه والمإارة؛

ل الحد وهذا تحققت مإنازعة بقطع إل إليه يصلح ول بالتراضي، إل يثبت ل الصلح



ًا كان إن التحكيم فأمإا والمإارة، القضاء في يوجد قلتم، الذي الوجه مإن تفويض
مإن وإضافته تعليقه يصح كان فلئن قلنا، الذي الوجه مإن الصلح مإعنى ففيه

بالشك. يصح فل قلنا الذي الوجه مإن يصح ل قلتم الذي الوجه
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ًا يسأل أن على بينهما يحكم حكم على اصطلحا وإذا بينهما يحكم ثم الفقيه فلن
ثم الفقهاء يسأل أن على بينهما حكم على اصطلحا إذا جاز. وكذلك بقوله
بين فيما المحكم الحاكم أن ذكرنا لما جاز، عليه أحصوا بما بينهما يحكم

ّلى، القاضي بمنزلة المتخاصمين القضاء تقليد في الشرط هذا شرط ولو المو
الول الفصل في الفقيه ذلك سأل فإن التحكيم، في شرط إذا فكذا يجوز،
ًا سأل وإذا ظاهر، وهذا جاز بقوله بينهما وحكم ًا فقيه الثاني الفصل في واحد
ًا، جاز بقوله وحكم لستغراق تكون المعهود لتعريف تكن لم إذا اللم لن أيض

الجنس، اسم عليه يطلق مإا بأدنى يتعلق الجنس في المعلق والحكم الجنس
مإوضعه. في ذلك عرفا

جائأز. فهو هذا مإجلسه في أو هذا يومإه في بينهما يحكم حكم على اصطلحا وإذا
ًا القضاء تقليد جاز أنه ترى أل قام أو اليوم ذلك مإضى فإن التحكيم، فكذا مإؤقت

ًا. يبقى ل ذلك، مإجلس عن حكم
تتوقت ل الوكالة فإن الروايتين، إحدى على الوكالة وبين المحكوم بين فرق
ًا فباعه اليوم، عبدي بع لغيره قال مإن إن حتى الروايتين، إحدى على جاز غد

ًا للتعجيل تذكر الوكالة في اليوم أن والفرق الروايتين، إحدى على استحسان
ًا يبقى ل يعجل ولم هكذا قال ولو هذا عبدي للوكيل: بع قال فكأنه وعادة، عرف
ً هنا. كذا وكيل

يتوجه مإن جانب في التعجيل به يراد كان إن الحكومإة باب في اليوم ذكر أمإا
يريد ل لنه الحكم؛ عليه يتوجه مإن جانب في التعجيل به يراد ل له الحكم

ًا بقي كان إن الوقت مإضي فبعد التأقيت، يريد إنما التعجيل مإن حق في حكم
ًا يبقى ل القضاء له يتوجه ًا يبقى فل القضاء، عليه يتوجه مإن حق في حكم حكم

في ينظر المولى فالقاضي المولى، القاضي إلى الحاكم حكم رفع وإذا بالشك
ًا كان فإن حكمه، ًا كان وإن نفذه، لرأيه مإوافق مإما كانت وإن أبطله لرأيه مإخالف
الفقهاء. فيه يختلف

الفقهاء فيه اختلف حادثة في قضى إذا المولى القاضي وبين هذا بين فرق
يبطله.  أن له ليس خلفه يرى آخر، قاض إلى ذلك ورفع

ًا الول كون أن والفرق استفاد الول أن لما كافة الناس حق في ظهر قاضي
حق في الول قضاء ينفذ فكما كافة، الناس على ولية له مإمن الولية

نقضه آخر لقاض جاز فلو وقضائأهم، المسلمين سائأر حق في نفذ المخاصمين
ًا كان إذا يجوز ل وإنه مإثله باجتهاد بالجتهاد، أدي مإا نقض إلى أدى لرأيه مإخالف
ًا الحكم كون أمإا الولية استفاد لنه المتخاصمين؛ غير حق في يظهر لم حكم
المولى للقاضي كان وقد عليهما، مإقصورة وولؤهما المتخاصمين، جهة مإن
ًا الحكم هذا قبل الحكم، هذا نقض يجز لم فلو به يحكم كان الحادثة هذه في رأي
ًا كان إذا ًا كونه وأظهر حقه في الحاكم حكم نفاذ لظهر لرأيه مإخالف في حكم



يجوز. ل وإنه حقه،
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اختصما قد ولكنهما يعلماه ولم بينهما يحكم حكم على الرجلن اصطلح وإذا
ًا فصار أعلماه فقد للخصومإة إليه توجها لما لنهما جاز؛ بينهما وحكم إليه حكم

بينهما وحكم فقدم بينهما يحكم غائأب على اصطلحا الصلح. وإذا فيجوز بينهما
لن جاز، بينهما حكم فأيهما فلن أو فلن بينهما يحكم أن على اصطلحا وإذا جاز

ًا تفويض أو صلح التحكيم الصلح أمإا الجهالة، مإن النوع هذا مإع يجوز كان مإا وأي
الخر ويترك شاء أيهما يأخذ بالخيار المدعي أن على عبدين على صالح لو فلنه
جاز.
وإذا يجوز، هذا عبدي ببيع هذا أو هذا رجل: وكلت قال لو فإنه الوكالة وأمإا

ًا الخر يبقى فل للخصومإة، عيناه أحدهما إلى تقدمإا مإسألة في كما حكم
وإذا الوكالة، عن الخر يخرج فإنه ببيعه، وكل الذي العبد أحدهما باع الوكالة. إذا

الجهالة لن باطل؛ فذلك المسجد يدخل مإن أول بينهما يحكم أن على اصطلحا
وأظهر. أبين هاهنا

يجوز، ل العبد هذا ببيع وكلته فقد هذا المسجد يدخل مإن أول قال لو أنه ترى أل
ً وكلت فقد بضاعتي جاءت إذا قال لو مإا نظير وهو الناس عرض مإن رجل

هاهنا.  كذا يجوز ل وذلك ببيعها،

جاز، حكم ثم برئ أو سفره مإن قدم ثم فأعمي مإرض أو الحكم سافر ولو
بانتهاء إل الحكومإة عن الحكم يخرج ل صحت مإتى الحكومإة أن هذا في والصل

ً يكون أن مإن الحكم يخرج أو الخصومإة تفصل أو مإؤقتة كانت بأن الحكومإة أهل
بين فيما الحكم لن بالعزل؛ أو ذلك أشبه مإا أو الردة باعتراض للحكومإة

مإن ذكرنا مإا بأحد إل القضاء عن يخرج ل المولى القاضي بمنزلة المتخاصمين
يكون أن مإن يخرج ل والمرض بالسفر فنقول هذا ثبت إذا هاهنا كذا السباب

ً حكومإته. على فبقي للحكومإة، أهل
يكون أن مإن خرج بالعمى لن يجز؛ لم وحكم العمى ذهب ثم الحكم عمي ولو
ً فكذا بالعمى القضاء عن يخرج المولى القاضي أن ترى للحكومإة. أل أهل

الحكم.
زال ثم الشهادة، تحمل بعد عمي إذا الشاهد وبين والقاضي الحكم بين فرق ثم

أنه ترى أل التحمل، ابتداء يمنع ل شاهد غير كونه أن والفرق جاز، وشهد العمى
ّدى العبد أعتق أو الصبي بلغ ثم عبد أو صبي وهو تحمل لو يمنع ل فلن جاز وأ

فيمنع والتحكيم القضاء ابتداء يمنع شاهد غير كونه أمإا أولى، التحمل بقاء
أسلم ثم السلم عن ارتد ولو النشاء، حكم فلبقائأه بلزم ليس مإا لن البقاء،
ً يكون أن مإن يخرج بالرتداء لن حكمه؛ يجوز ل وحكم بالرتداد، للقضاء أهل
بخلفا والعزل التقليد فصل في والرتداد العمى فصل ذكرنا وقد الحكم فكذا

هاهنا. ذكر مإا
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الخصمين: لحد قال الحكم أن به يريد أحدهما على الفصل الحكم وجه ولو
الحكم عليه توجه الذي إن ثم الحق، مإن عليك ادعي بما الحجة عندي قامإت



أحدهما مإن العزل صحح فقد عليه، حكمه ينفذ لم عليه ذلك بعد حكم ثم عزله
ًا لنه مإشكل؛ وإنه إل الحكومإة مإن يخرج ل أن فينبغي بإتفاقهما، صارحكم

ًا، لصيرورته شرط إنما اتفاقهما ذلك في والوجه باتفاقهما، في لن حكم
) لحدهما4ب86( ليس إذ اتفاقهما مإن بد فل عليهما الولية إثبات التحكيم

مإا إبطال فيه بل الغير على الولية إثبات العزل في ليس أمإا صاحبه، على ولية
بتحكيمه الولية مإن له ثبت مإا وإبطال بتحكيمه، الولية مإن عليه للحكم ثبت
فيه لما بتراضيهما إل تثبت ل الشركات بمنزلة وكان جائأز، القضاء تنفيذ قبل
إثبات النقض في ليس إذ أحدهما بنقض ينتقض ثم الغير، على الولية إثبات مإن

هنا. كذا الغير على الولية
عن خرج الوكالة الحكم وقبل بالخصومإة الحكم الخصمين أحد وكل وإذا

ًا يكون أن مإن خرج الوكالة بقبول لنه الحكومإة، ًا، لصيرورته شاهد خصم
ًا، يصلح ل والخصم ًا يكون أن مإن فيخرج شاهد ًا، حكم في ذكر هكذا أيض
القضية.

الله؛ رحمه يوسف أبي قول على يستقيم إنما الجواب قالوا: هذا مإشايخنا بعض
ًا، يصير الوكالة قبول بمجرد الوكيل قوله على لن قبل عزل لو حتى خصم

الشهادة. تقبل ل لموكله فشهد الخصومإة،
قولهما على لن الله؛ رحمهما ومإحمد حنيفة أبي قول على يستقيم ل أمإا

ًا يصير ل الوكالة قبول بمجرد الوكيل ثم الخصومإة، قبل عزل لو حتى خصم
ًا يصر لم وإذا شهادته قبلت لموكله شهد مإن يخرج ل الوكالة قبول بمجرد خصم

حكمه.  ينفذ وحكم الحال في عزل لو حتى له، الوكالة قبول بمجرد الحكومإة

بالخصومإة التوكيل أن ذلك وجه الكل، قول هاهنا ذكر مإا بل ل قال مإن ومإنهم
القاضي، مإجلس الخصومإة مإجلس لن القاضي؛ مإجلس في بالخصومإة توكيل
ً فيصير التوكيل فصار للخصومإة، القاضي مإجلس حضر إذا بالخصومإة، وكيل

قبل عزل فقد القاضي، مإجلس حضوره قبل عزل فإذا حضوره، إلى كالمضافا
ً صيرورته ًا، صيرورته وقبل وكيل ًا يصير المحكم الحاكم فأمإا خصم بمجرد خصم

كمجلس فمجلسه المولى، القاضي بمنزلة بينهما فيما لنه الوكالة؛ قبول
ًا يكون ل وإنه القاضي، ًا، يصير الوكالة قبل فكما مإجلسه عن غائأب فيخرج خصم

الحكومإة. عن
ل مإمن أحد أو ابنه اشتراه أو فيه إليه اختصما الذي العبد الحكم اشترى وإذا

صار فلنه هو، العبد اشترى إذا أمإا الحكومإة، مإن خرج فقد له شهادته تجوز
ًا الملك إثبات إلى يحتاج الحكم اشتراه مإا بعد فإن الخصمين، أحد عن خصم
تجوز ل مإمن أحد اشتراه إذا وأمإا مإنه، بالتلقي لنفسه الثبات ليمكنه لبائأعه

ًا يصير فلنه له، شهادته ًا؛ يصلح ل وهو له، حاكم ًا يصلح ل لنه حاكم له. شاهد
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على به له قضيت وكذا بكذا فلن على عندي بينه لفلن الحكم: قامإت قال وإذا

قال إذا عليه. وكذلك مإاض قضاءه فإن والقضاء، البينة فلن فأنكر فلن،
لن عليه مإاض قضاءه فإن عليه، بها وقضيت بكذا لفلن عندي فلن الحكم: أقر

قاله مإا نحو على قال لو المولى، القاضي بمنزلة المتخاصمين بين فيما الحكم
الحكم.  قول فكذا حجة قوله كان الحكم،



قضى أنه أخبر فحين بالحكم الحكومإة عن خرج قد الحكم أن قيل: أليس فإن
العزل، بعد كالقاضي ذلك في يصدق ل أن فينبغي يحكم، ليس مإن بإقراره عليه

حكم إذا الحكومإة عن يخرج إنما قلنا: الحكم بكذا، هذا على لهذا قضيت قال إذا
أنكر لنه بعد يقض لم أنه عليه المدعى زعم وفي المتخاصمين، بين فيما

وهو الحكم على يجبر أنه عليه المدعى زعم ففي حكومإته على وإنه القضاء،
فكذبه أمإس بعت كنت قال إذا بالبيع كالوكيل وصار بزعمه، مإعه فيعامإل حكم

زعم في لن بالبيع؛ تنتهي الوكالة كانت وإن الوكيل يصدق فإنه الموكل،
الوكالة، قيام حال البيع عن خبر فإنه تنته، لم وكالته وأن يبع لم أنه الموكل
هنا، ها كذا بزعمه مإعه فعومإل

ً قضى الحكم هذا أن شاهدان شهد وإذا آخران وشهد درهم بألف هذا على ليل
أو غائأب أو مإيت والحاكم هذا ادعاها التي اللف عن هذا أبرأ الحكم هذا أن

المدعى لن بالبراءة؛ أقضي فإني بالبعض ويقر البعض يجحد أنه إل حاضر،
الطالب بينة قبول عن الستغناء فوقع بالدين أقر فقد البراءة ادعى لما عليه

غير مإن بالبينة البراءة أثبت ذلك بعد عليه والمدعى عليه، المدعى لقرار
ذكرنا مإا الحكم كان مإولى قاض الحكم كان لو أنه ترى أل بينته، فتقبل مإعارضة
هنا. كذا إليه أشرنا الذي للمعنى

الحكم أن الخر للخصم آخران شاهدان وشهد دار في الخصومإة كانت ولو
ترك؛ قضاء هذا قبل كانت مإن يد في الدار وتترك البينتان تهاترت لهذا بها قضى

إذ بإحداهما العمل وتعذر بيقين كاذبة إحداهما لن بالبينتين؛ العمل تعذر لنه
الخرى.  مإن أولى بها للعمل إحداهما ليست

له قضى الحكم أن بينة المدعي وأقام درهم ألف في بينهما الخصومإة كانت ولو
أن بينة عليه المدعى وأقام السبت، يوم ادعاها التي باللف عليه المدعى على

بالبينة الثابت لن باطل؛ فحكمه ذلك قبل الحكومإة عن أخرجه عليه المدعى
ًا كالثابت العادلة قبل الحكومإة عن الحكم أخرج عليه المدعى أن عاينا ولو عيان

ً حكمه كان السبت يوم ذلك بعد عليه حكم الحكم إن ثم السبت، يوم كذا باطل
هنا.

وأقام الجمعة، يوم بالمال له قضى الحكم أن البينة أقام المدعي كان قال: ولو
الول القضاء فإن السبت، يوم بالمال له قضى الحكم أن (عليه) البينة المدع

ًا كالثابت العادلة بالبينة الثابت لن وهذا باطل الثاني والقضاء نافذ عاينا ولو عيان
ًا الول كان ادعيا الذي الترتيب على القضاءين الحكومإة لن باطلً، والثاني نافذ

الثاني والحكم الخصومإة، فعل وهو المقصود بحصول الول بالقضاء انتهت قد
باطلً. فيقع الحكومإة عن خروجه بعد يكون
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والكفالة بالنفس والكفالة والكتابة والعتاق والنكاح بالطلق الحكم وحكم
وأرش والقصاص والتبرع والقروض والديون والنفقة والشفعة بالمال

رأي وافق إذا جائأز فهو بينهم، العباد حقوق وسائأر عمد يد وقطع الجراحات
التحكيم جواز في شك فل المالية الحقوق وسائأر والعتاق الطلق أمإا القاضي،

ًا وجه، مإن وتفويض وجه مإن صلح الحكم حكم لن فيها؛ جائأز. فهو كان مإا وأي
«الصل»: صلح وفي هاهنا فيها التحكيم جواز على نص فقد القصاص وأمإا
«أدب في الخصافا ذكره وهكذا يجوز، ل أنه الله، رحمه حنيفة أبي وعن

بالصلح؛ القصاص استيفاء يجوز ول وجه مإن صلح ذلك: أنه ووجه القاضي»،



يستوفى ل والقصاص شبهة، فيه فكان الحكمين غير حق في بحجة ليس ولنه
الشبهات.  مإع

يملكان وهما العباد حقوق مإن القصاص » أن «الصل هنا: وفي ذكر مإا وجه
ًا غيرهما إلى التفويض فيملكان بأنفسهما، الستيفاء حقوق سائأر على قياس

في وتجب العاقلة يتحملهما ل بحيث كانت فإن الجراحات، أروش العباد. وأمإا
ذلك ثبت أو درهم خمسمائأة وهو الموضحة أرش دون كانت بأن الجاني مإال

ًا كان أو النكول أو بالقرار حكم يخالف ل لنه جاز؛ الجاني على وقضى عبد
العاقلة يتحملها بحيث كانت وإن فيجوز، عليه بحكمه الجاني رضي وقد الشرع

ًا، خمسمائأة كان بأن أصلً؛ قضاؤه يجوز ل خطأ وكان بالبينة ثبت وقد فصاعد
بها قضى وإن الشرع، حكم بخلفا قضى فقد الجاني على بها قضى إن لنه

به. رضوا مإا فالعاقلة العاقلة على
في الله: الحكم رحمه حنيفة أبي عن زياد بن القاضي» للحسن «أدب وفي
جاز القاتل على بها قضى وإن يجز، لم العاقلة على بالدية قضى إن الخطأ، قتل
ًا اليد قطع وأمإا الكلم بينا وقد القصاص، وجوب فحكمه الحر يد قطع إن عبد
مإال في القيمة نصف وجوب فحكمه عبد يد قطع وإن التحكيم، جواز في

في جائأز الحاكم وحكم بحكومإته رضي لنه بالمال؛ عليه قضاؤه فجاز القاطع
الروايات. باتفاق المإوال
للقاضي مإعناه: أن القاضي، رأي وافق إذا جائأز، «الكتاب» فهو في وقوله

رأيه. خالف إذا الحاكم حكم يبطل أن المولى
ول سرقة ول خمر شرب ول زنا ل الحدود مإن شيء في التحكيم يجوز قال: ول

بأنفسهما، ذلك إقامإة يملكان ل لنهما باطل؛ فهو ذلك فعل وإن قذفا، ول لعان
خالص لنه السرقة؛ تضمين في التحكيم ويجوز الغير إلى التفويض يملكان فل

المأذون والعبد المكاتب تحكيم ويجوز الستيفاء ولية وله مإنه، المسروق حق
إلى بأنفسهما يملكان مإا تفويض في فهما بالتفويض اعتبرناه وإن صحيح

الحر. بمنزلة غيرهما
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الرعايا مإن واحد بمنزلة حقه في لنه القاضي؛ إلى بحكم الحكم كتاب يجوز ول
إلى القاضي كتاب يجوز ل وكذلك الرعايا مإن واحد بكتاب يقضي ل والقاضي

مإن واحد بمنزلة حقه في لنه عنده؛ شهدوا شهود بشهادة رجلن حكمه حكم
آخر. قاض إلى قاض كتبه بكتاب يقضي أن للحكم ينبغي ل وكذلك الرعايا،

ً حكما وإذا الخصمين؛ برضا إل يجز لم غيره إلى الحكم الحكم فجعل رجل
بغير بينهما حكم الثاني أن فلو غيره، بحكم رضيا مإا أمّإا بحكمه، رضيا إنما لنهما

باطل. «الكتاب» أنه في ذكر حكمه الول وأجاز رضاهما
لن علمائأنا؛ قول على يصح يكاد ل الجواب مإن ذكر قالوا: مإا مإشايخنا بعض

لم الذي بالقاضي أو بالتوكيل، له يؤذن لم الذي بالوكيل يعتبر أن إمإا الحكم
حكم الول إجازة يكون أن يجب اعتبرنا المإرين وأي بالستخلفا له يؤذن

خليفته حكم أجاز إذا بالستخلفا يؤذن لم الذي القاضي فإن صحيح، الثاني
يجوز.  وكيله تصرفا أجاز إذا التوكيل، في له يؤذن لم الذي والوكيل جاز،



«السير ) في4أ87( الله رحمه مإحمد ذكرها مإسألة القول هذا يؤيد والذي
المسلمين، مإن رجل حكم على الحرب أهل مإن قوم نزل الكبير» وصورتها: إذا

مإن يجوز. ومإنهم الحكم ذلك أجاز وإن يجوز، ل رضاهم بغير غيره فيهم فحكم
أن الوكالة، كتاب روايات بعض في ذكر مإا قياس على صحيح الجواب قال: هذا

وعلى يجوز، ل وكيله تصرفا أجاز إذا التوكيل في له يؤذن لم الذي الوكيل
حكم الستخلفا في له يؤذن لم الذي القاضي أجاز لو الرواية هذه قياس
ًا، يجوز ل خليفته تصرفا أجاز لو الوكيل أن الخرى، الرواية قياس وعلى أيض
ًا، يجوز حاكمه حكم الحكم أجاز أو خليفته حكم القاضي أجاز لو يجوز وكيله أيض
ًا وكالة في الروايتين وجه وسيأتي روايتان، كلها المسائأل في الحاصل في فإذ

مإعنى صلح التحكيم لن التحكيم يملك ل بالخصومإة الوكيل فإن «الصل»،
ًا والصلح بالخصومإة وكله وإن الصلح، يملك ل بالخصومإة والوكيل وكله أو جميع

ظاهر. وهذا التحكيم جاز مإنعه وأجاز بالخصومإة
ً رجلن حكم ولو َكم على اصطلحا ثم لحدهما وحكم بينهما رجل فالثاني آخر، َح

ً كان إن الول حكم في ينظر ًا كان وإن أمإضاه عدل فيما الحكم لن أبطله؛ جور
اثنين بين قضى إذا المولى والقاضي المولى، القاضي بمنزلة المتخاصمين بين
بينا، مإا نحو على قضائأه في الثاني القاضي نظر آخر قاض إلى قضاؤه رفع ثم

آخر، قاض عند الشهود أولئك شهد ثم بتهمة عنده شهدوا شهود شهادة رد وإذا
لن ردهم؛ جرحوا وإن أجازهم، عدلوا فإن عنهم يسأل فإنه آخر، حاكم عند أو

حق في رده يعمل فل الرعايا مإن واحد بمنزلة المتخاصمين غير حق في الحكم
لن شهادتهم؛ المولى القاضي رد إذا مإا بخلفا آخر حاكم حق في ول القاضي،

ذلك. بعد الشهادة بتلك يعمل أن لحد يكون فل كافة الناس حق في يظهر رده
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قد بل الحاكم: ل، وقال بيننا يحكم وقال: لم الحكم، حكم الخصمان أبى وإذا
عن قام وبعدمإا الحكومإة، مإجلس في دام مإا الحكم يصدق فإنه بينهما، حكمت
استئنافه. يملك لم مإا حكى لنه يصدق؛ ل الحكومإة مإجلس

يحكم أن قبل حكومإته القاضي وأجاز بينهما حكم حكم على اصطلحا وإذا
القاضي رأي بخلفا الحاكم حكم لو حتى لغو، القاضي مإن الجازة فهذه بينهما،

ول التحكيم إنفاذ يعتبر أن إمإا اعتبرت لو الجازة هذه لن يبطله؛ أن فللقاضي
فيها؛ الجازة تعمل فل فيها، يوقف ل الخصمين بين نفذ التحكيم لن إليه؛ وجه
إنقاذ يعتبر أن وإمإا الموقوفا، غير في ل الموقوفا في تعمل إنما الجازة لن

ًا؛ إليه وجه ول الحكم باطلة، وجوده قبل الشيء وإجازه يوجد لم الحكم لن أيض
بمنزلة. والعدم الجازة هذه وجود فصار
يكن لم إذا فيما صحيح الجواب الله: وهذا رحمه السرخسي الئأمة شمس قال

ًا القاضي ًا كان إذا فأمإا الستخلفا، في مإأذون أن يجب الستخلفا في مإأذون
فل بينهما الحكم في إياه استخلفه بمنزلة القاضي إجازة ويجعل إجازته، تجوز
ذلك. بعد حكمه يبطل أن له يكون
بحكمه حكمه: رضينا بعد فقال حكماه، يكونا ولم رجلين بين رجل حكم وإذا

ولو البتداء، في الذن بمنزلة النتهاء في الجازة لن جائأز؛ فهو عليه، وأجزنا
النتهاء. في حكمه أجازا إذا فكذا جاز، البتداء في بينهما بالحكم له أذنا



ًا مإنهما واحد كل يبعث أن على رجلن اصطلح وإذا وإذا جائأز، فهو أهله مإن حكم
لما يجوز، ل الخر الخصم على الخر وقضى الخصمين أحد على أحدهما قضى
والقاضي المولى، القاضي بمنزلة المتخاصمين حق في الحكم أن ذكرنا

إلى فيه يحتاج أمإر القضاء لن بالقضاء؛ أحدهما ينفرد ل اثنين كان إذا المولى
رضيا الخصمان هاهنا كذا الواحد برأي ل المثنى برأي رضي والخليفة الرأي
بالحكم.  أحدهما ينفرد فل المثنى، برأي

وحكما بينهما يحكمان وذمإي مإسلم على وذمإي مإسلم اصطلح إذا قلنا هذا وعن
ًا ًا يصلحان لنهما جاز؛ الذمإي على للمسلم جميع فيصلحا الذمإي، على حكم
ًا ًا يصلح ل الذمإي لن يجوز؛ ل المسلم على للذمإي حكما ولو عليه، شاهد حكم

ًا، المسلم حكم تنفيذ وتعذر البين مإن فخرج المسلم على ًا صلح وإن أيض حكم
وحده. برأيه رضى مإا لنه عليه؛
ًا حكما إذا المسلمان هذا وعلى ًا حر لن يجز؛ لم بينهما الحر فحكم بينهما وعبد
ًا، يصلح ل العبد ًا الحر بقي البين مإن هو فخرج حكم برأي رضيا مإا وهما مإنفرد

ًا الذمإيان حكم وإذا المنفرد، خرج فقد الخصمين أحد أسلم ثم بينهما، يحكم ذمإي
الحكومإة مإن خرج بقوله وأراد «الكتاب»، في ذكر هكذا الحكومإة، مإن الحكم
على الحكم حق في أمإا المسلم، على الحكم حق في الحكومإة عن خرج يعني

ًا، يبقى الذمإي يصلح والذمإي بالبتداء، مإعتبر البقاء أن عرفا لما وهذا حكم
ًا لبقائأه فيصلح الذمإي على التحكيم لبتداء التحكيم لبتداء يصلح ول عليه، حكم

ًا، لبقائأه يصلح فل المسلم على الطلق في المحكم الحاكم حكم ويجوز حكم
فإنه القاضي» للخصافا، «أدب «الصل» وفي صلح في أشار إليه المضافا
القاضي» استثنى «أدب «الصل» الحدود. وفي صلح في حكمه مإن استثنى
وهو حكمه، في داخل ذلك عدا مإا أن إلى إشارة فهذا والقصاص، الحدود

الطلق في الفتوى عن امإتنعوا مإشايخنا مإن كثير لكن المذهب، مإن الصحيح
الشرع. بأحكام التهاون إلى فيؤدي العوام، يتجاسر كيل وأمإثاله المضافا
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المقضي فقال عليه، وقضى اليمين عن ونكل الخصمين أحد الحكم حلف وإذا
عليه المقضي أن ترى أل مإاض، عليه فحكمه وحلفه، علي حكمه أجيز عليه: ل
هاهنا كذا ذلك له ليس عليه، قضاءه يرد أن أراد لو القاضي جهة مإن بالنكول

كان ولو المولى، القاضي بمنزلة المتخاصمين بين فيما الحكم أن مإر لما
على بها الحاكم وحكم وعدلوا دعواه على البينة أقام البتداء مإن المدعي
عليه المقضي أنكر فإن المولى، القاضي مإن يجوز كما جاز عليه المدعى

يدعي لنه يحلفه؛ أن للمدعي كان ذلك المدعي وادعى التحكيم أنكر أو الحكم
الدعاوي، سائأر في كما عليه يستحلف أنكر فإذا يلزمإه، به أقر لو مإعنى عليه
مإا على بينة أقام المدعي كان وإن صاحبه، دعوى لزمإه اليمين عن نكل فإن

التحكيم على شهدوا الذين الشهود كان إن ينظر والحكم التحكيم مإن ادعى
التهمة لتمكن شهادتهم تقبل ل بشهادتهم، الحكم يجري (غير) الذين والحكم

حكمهما وإلزام الولى شهادتهم تصحيح يريدون لنهم الثاني؛ الفصل في
الول.  الفصل في شهادتهم عن مإنتفية التهمة هذه ومإثل قال، مإا بواسطة



مإا خلفا يرى قاض إلى المجتهدات في الحاكم حكم رفع «الزيادات»: إذا وفي
ًا الحكم حكم رد يرى آخر قاض إلى رفع ثم ذلك، مإع فنفذه حكم فالقاضي أيض

مإنه، القضاء إنشاء بمنزلة الحكم حكم القاضي إجازة لن يرده؛ ل الثاني
هذا ذكرنا وقد قضاؤه، ينفذ رأيه بخلفا المجتهدات في قضى إذا والقاضي

ًا القاضي يكن لم وإذا تقدم، فيما الخلفا مإن فيه مإا مإع الفصل في مإأذون
ً فأمإر الستخلفا قد الحكم، ذلك حكم القاضي وأجاز اثنين، بين حكم حتى رجل

يصلح مإمن الحاكم كان إذا هذا ولكن الروايتين إحدى على حكمه ينفذ أنه ذكرنا
ًا، ًا يصلح ل كان وإن قاضي بإجازته حكمه ينفذ ل وغيرهما والصبي كالعبد قاضي
نفذ للحكومإة صلحيته في الفقهاء يختلف مإمن كان وإن الروايات، باتفاق
مإجتهد وإنه بأصالته، مإنه قضاء الحكم حكم القاضي إجازة لن بإجازته؛ حكمه

نافذ. المجتهدات في القاضي وقضاء فيه
ً حكما وإذا عن رجع ثم باجتهاده، صاحبه على لحدهما فقضى بينهما فيما رجل

ذكرنا لما باطل، الثاني والقضاء مإاض الول القضاء فإن للخر، وقضى قضائأه
كافة، الناس حق في المولى القاضي بمنزلة الخصمين حق في الحكم إن

القضاء ذلك ينقض أن أراد ثم باجتهاده بحادثة قضى مإتى المولى والقاضي
هنا. كذا ذلك له ليس الحادثة تلك في بخلفه ويقضي

صاحبه على لحدهما فقضى بينهما، فيها يحكم حكم على الرجلن اصطلح وإذا
هذا تحكيم عن عليه المقضي رجع ثم ذلك، في حكماه الذي الدعاوي بعض في

ينفذ ل ذلك بعد يقضى ومإا نافذ الول قضاء فإن الدعاوي، مإن بقى فيما الحكم
فيما فأمإا بعد، يقض لم فيما عامإل للحكم مإنهما واحد كل عزل إن ذكرنا كما

إذا عبدين ببيع كالوكيل وكان عزله يعمل ل فإنه عليه، الفراغ ووقع نفذ قضى
وكذلك باع فيما يعمل ولم يبع، لم فيما عزله عمل الموكل عزل ثم أحدهما باع

هاهنا.
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عنده، شاهدين المدعي فأقام بينهما، حكم على الخصمان اصطلح قال: وإذا
عليه: المدعى فقال درهم ألف فلن الغائأب كفيله وعلى الرجل هذا على له أن

المتخاصمين بين فيما لنه عليه؛ المشهود طعن يسمع فإنه عبدان الشاهدان
الحكم. فإن فكذا الطعن، هذا مإثل يسمع والقاضي المولى القاضي بمنزلة

يقضي فالحكم العتق، بينة وعدلت أعتقهما كان مإولهما أن بينة الشاهدان أقام
الكفيل، على به يقضي ول عليه بالمال ويقضي عليه المشهود حق في بعتقهما

مإن هذا حصل لو كان وإن الحكم، بحكم المولى حق في العتق يثبت ول
ب87( الكفيل على المال ويثبت المولى، حق في العتق يثبت المولى القاضي

لم مإن دون بحكمه، قضى مإن حق في يظهر إنما الحكم حكم أن ذكرنا ) لما4
أمإا حقهما، في حكمه يظهر فل بحكمه رضيا مإا والكفيل والمولى بحكمه، يرض

حقهما. في حكمه فظهر بحكمه رضيا فقد المتخاصمان
هذان شهد فإن القاضي، إلى وقدمإهما العتق وأنكر العبدين مإولى جاء فإن

شهدا اللذان الشاهدان بقوله: هذان يريد غيرهما أو عتقهما على الشاهدان
لم لنه جائأزة؛ بالمال فشهادتهما به القاضي قضى الحكم عند عتقهما على

بيتهما تكن لم وإن حكمه، ينقض ول حكم فيما الحاكم حكم خطأ عنده يظهر



حكم؛ فيما الحكم حكم أبطل للمولى برقهما القاضي وقضى العتق على بينة
باطل العبد بشهادة والحكم العبد بشهادة حكم الحكم أن القاضي عند ظهر لنه

يبطل. أن له فكان
ًا غصباه أنهما رجلين قبل رجل ادعى قال: ولو ًا أو ثوب الوزني أو الكيلي مإن شيئ

المدعي فأقام بينهما، يحكم بحكم عليه والمدعى الخر ورضي أحدهما، فغاب
شيء؛ مإنه الغائأب يلزم ول ذلك نصف الحاضر يلزم فإنه عليهما، حقه على بينة
بحكمه.  يرض فلم الغائأب أمإا بحكمه، رضي الحاضر لن

ًا مإيت على رجل ادعى إذا هذا على وكذلك فاصطلح واحد، إل غيب وورثته دين
بينة المدعي وأقام بينهما، يحكم حكم على المدعي مإع الحاضر الوارث هذا

مإا لنهم الغيب؛ حق في حكمه يظهر ل بذلك الحاكم وحكم بحقه الميت على
الدين بجميع الحاضر على يقضي الورثة مإسألة في أن بحكمه. غير رضوا

بالنصف. الحاضر على يقضي الغصب مإسألة وفي يده في مإما ذلك ويستوفي
في المولى القاضي بمنزلة المتخاصمين بين فيما الحكم ذلك: أن في والوجه

أحد بحضرة الميت على الدين بجميع يقضي القاضي ثم كافة، الناس حق
ًا ينتصب الورثة أحد أن عرفا لما الورثة يدعى مإا جميع في الميت عن خصم
حاضر. وهو حي المورث كأن المعنى حيث مإن وصار الميت، على
مإن يده في ومإا الميراث على مإقدم والدين الدين بجميع القاضي قضى وإذا

القاضي حق في الجواب عرفت فإذا يده، في مإما الدين جميع يؤخذ الميراث
إل يقضي ل المولى القاضي الغصب في أمإا الحكم، في الجواب فكذا المولى،

القاضي في هذا عرفت فإذا الخر، عن بخصم ليس أحدهما لن القيمة؛ بنصف
الحكم. في الجواب فكذا المولى،
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ًا آخر مإن اشترى وإذا على واصطلحا بعيب، طعن ثم الثمن، ونقد وقبضه عبد
الخصمان يملك بما حصل التحكيم لن جائأز؛ فهو البائأع على بالرد فقضى حكم،
فيما الحكم صار التحكيم صح وإذا الصور، سائأر في كما فيصح بأنفسهما، فعله

فإن هنا، ها فكذا يجوز، البائأع على بالرد قضى لو المولى القاضي بمنزلة بينهما
في الحكم حكم أن ذكرنا لما يجوز ل العيب ذلك في بائأعه يخاصم أن البائأع أراد
بطريق البائأع على الرد حصل ولو باشره، صلح بمنزلة المتخاصمين غير حق

بيع بمنزلة الرد هذا ويجعل العيب، ذلك في بائأعه يخاصم أن للبائأع ليس الصلح
ًا اصطلحوا ولو هنا، فكذا الول البائأع حق في جديد هذا حكم (على جميع

الحكم، هذا حكم على الول والبائأع الول والمشتري الثاني الحكم) المشتري
الول، البائأع على يرده أن الثاني البائأع فأراد الثاني، البائأع على العبد هو ورد

ًا ذلك له ليس ًا. ذلك ،وله قياس استحسان
العيب في مإعه خصومإة ل إذ للحال بخصم ليس الول البائأع أن القياس وجه
والعدم التحكيم هذا وجود فصار تحكيمه، يصح فل الثاني، البائأع على الرد قبل

بمنزلة.
ًا يكن لم إن الول، البائأع الستحسان: أن وجه الحال في العيب هذا في خصم
ًا يصير أن يعرض فهو البائأع على العبد رد إذا فإنه العيب، هذا بسبب خصم



حقهم في الحكم فصار فيه، الول البائأع يخاصم أن الثاني للبائأع كان الثاني،
كان الثاني، البائأع على العبد رد لو المولى والقاضي المولى، القاضي بمنزلة
الول البائأع نقض الحكم. ولو فكذا الول، البائأع على يرده أن الثاني للبائأع

لن النقض؛ صح عليه يرده أن قبل الثاني البائأع على العبد رد بعدمإا الحكومإة
العبد رد الحكم يملك ل العزل صح وإذا جائأز، وإنه عليه الحكم قبل نقض هذا

ذلك.  بعد الول البائأع على

مإن قاض عند العيب هذا بسبب ذلك بعد الول البائأع الثاني البائأع خاصم وإن
البائأع مإن التحكيم لن الول؛ البائأع على القاضي يرده ل أن فالقياس القضاة،

وفي بمنزلة، والعدم وجوده فصار الستحسان، جواب على يصح لم الول
حق في حكم فهو الثاني، البائأع على رد حين الحكم لن يرده؛ الستحسان

بعزل الحكم هذا يبطل فل الول البائأع حق في بالرد حكمه فصح الول، البائأع
القاضي إن حتى المولى، القاضي بعزل الحق هذا يبطل ل أنه ترى أل الحكم،
آخر قاض وولي القاضي هذا عزل ثم الثاني، البائأع على العبد رد إذا المولى
هنا. كذا الول البائأع على العبد رد الحادثة هذه إليه فرفعت

ً أن ولو ًا بينهما فحكما بعيب، المشتري فطعن بأمإره لرجل سلعة باع رجل حكم
أو بنكوله أو البائأع بإقرار العيب ذلك بسبب البائأع على الحكم وردها المإر، برضا
الموكل على يرده أن فله الوكيل بنكول أو بالبينة الرد كان فإن قامإت، ببينة
ًا، الموكل على رده مإثله يحدث ل عيب وذلك بالعيب، بإقراره الرد كان وإن أيض
كان العيب هذا أن البينة يقيم حتى الموكل على يرد لم مإثله يحدث كان وإن
ًا صار لنه الموكل؛ عند القاضي بمنزلة فصار بتراضيهم، حقهم في حكم

فكذا ذكرنا، مإا نحو على المولى القاضي مإن الرد كان إذا فيما والحكم المولى
الحكم. مإن الرد كان إذا
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المتقدمإة؛ المسألة في كما المسألة، هذه في والستحسان القياس يذكر ولم
للحال تحكيمه يصح فل للحال، العيب في بخصم ليس الول البائأع هناك لن

ًا، فصح المإر، على رد الوكيل على الرد لن الحال؛ في خصم المإر هنا أمإا قياس
ًا الحال في المإر مإن التحكيم ًا، قياس رضا بغير الحكومإة كانت وإن واستحسان

ًا كان أو ببينة إل شيء ذلك مإن المإر يلزم ل المإر لن وهذا مإثله يحدث ل عيب
المأمإور قبل لو مإا بمنزلة صار رضاه لعدم يصح لم لما المإر حق في التحكيم

يلزم مإنه يحدث كان إن التفصيل على الجواب وهناك قضاء، بغير بالعيب المبيع
ًا كان وإن الروايات، باتفاق المإر، دون المأمإور اختلفا ففيه مإثله، يحدث ل عيب

هنا. كذا المأمإور، يلزم بعضها وفي المإر، يلزم بعضها في الروايات
ًا اشترى الرجل هذا كان ولو وحكما به بعيب المشتري وطعن بأمإره لرجل عبد

ً بينهما فيما ًا ذلك كان بنكول أو بإقرار أو ببينة ورده المإر برضا رجل على جائأز
فكذلك ذكرنا، مإا ببعض ورد المإر رضا بغير التحكيم كان ولو ظاهر، وهذا المإر

ًا الرد كان الجواب المإر. على جائأز
حصل إذا بالبيع الوكيل في فإن بالبيع، الوكيل وبين بالشراء الوكيل بين فرق

دون الوكيل على الرد نفذ الوكيل على المشتري ورد المإر رضا بغير التحكيم



الذي الصلح بمنزلة الممكن غير حق في الحكم حكم أن والفرق الموكل،
ًا بالبيع الوكيل في الرد مإكان كان ولو باشراه، عليه نفذ قضاء بغير باشراه صلح

ًا المإر وعلى حق في القالة بمنزلة قضاء بغير بالعيب الرد أن وهو لفقه، جميع
يصح؛ ل الحالة هذه في بالبيع الوكيل حق في والقالة ثالثهما، والمإر الثالث،

القالة فأمإا بالصابة، الوكيل والتحق والتسليم بالبيع نهايتها انتهت الوكالة لن
ل بالشراء الوكالة لن صحيحة، يده في المشترى دام مإا بالشراء الوكيل مإن

بالشراء. الوكيل يد في المشترى دام مإا تنتهى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 القضاة إلى القضاة كتاب والعشرون: في الرابع الفصل

ًا حجة صار القاضي إلى القاضي كتاب بأن يعلم أن يجب المعامإلت في شرع
يشبه والخاتم الخط يشبه والخط ويزور، ينقل قد الكتاب لن القياس؛ بخلفا
يكون فكيف بلده، غير في الذي الخصم على له ولية ل القاضي ولن الخاتم؛

إلى الشهود شهادة ينقل بكتابه الكاتب القاضي ولن عليه؟ حجة كتابه
شهادتهم وكتبوا القاضي مإجلس حضروا لو بأنفسهم والشهود إليه المكتوب

جعلناه لكن غيره بكتاب يعمل فكيف به، يعمل ل فالقاضي القاضي، يدي بين
مإنهم التابعين، مإن وجماعة عنه الله رضي علي عن روي فقد بالجماع، حجة
أنهم عنهم، الله رضي النخعي وإبراهيم والشعبي والحسن العزيز عبد بن عمر

بخلفه. غيرهم عن ينقل ولم المعامإلت في ذلك جوزوا
ًا يكون قد النسان فإن الحاجة، ذلك في والمعنى ويتعذر حضور والشهود غائأب

ول الخصم، بلد الشهود إحضار يمكنه ل أنه لما والخصم الشهود بين الجمع عليه
على بالشهادة حقه إلى يصل أن يمكنه فل الخصم، إلى الشهود نقل يمكنه

يجد ل وعسى الصول، عدالة يعرفا ل عسى البلدة تلك قاضي لن الشهادة؛
في بيانه يأتي مإا على كلم الصول الفروع تعديل وفي الصول، يعدل مإن هناك

عدالتهم وإثبات الشهادة لنقل القاضي إلى القاضي كتاب يقبل لم فلو مإوضعه،
ولكن والبطلن، الضياع عن للحقوق صيانة فقبلناه وضاعت الحقوق لتعطلت

الشرائأط جملة ومإن الشرائأط، وجود عند إليه المكتوب القاضي يقبله إنما
لم مإا القاضي كتاب يقبل ) ل4أ88( إليه المكتوب القاضي إن حتى البينة،
عنه.  الله رضي علي عن الثر ورد به القاضي، كتاب أنه بالبينة عنده يثبت

الخط أن ذكرنا لما احتمال نوع عن يخلو ل القاضي كتاب أن ذلك في والمعنى
ولن بالبينة، وذلك الحتمال هذا ينتف لم مإا به العمل يجوز فل الخط، يشبه
ًا يقع القاضي كتاب وإذا به، العمل يلزمإه (إليه) حتى المكتوب حق في مإلزمإ
الحجة يعتمد واللزوم ذلك، يلزمإه فيه بما عليه المدعى على وقضى به عمل

إلى المزكي كتاب وبين القاضي كتاب بين الفرق يقع وبهذا البينة، هي والحجة
في ليس لنه البينة، إلى يحتاج ل القاضي إلى المزكي كتاب في فإن القاضي،

إنما التزكية، إلى ل الشهود شهادة إلى مإضافا فالقضاء إلزام، المزكي كتاب
التزكية بدون بالشهادة القاضي قضى لو ولهذا الصدق، رجحان لنوع التزكية

ًا الفرق يقع وبه قضاؤه، صح أهل مإلك كتاب وبين القاضي كتاب بين أيض
صح المإام أمإنه لو حتى البينة بغير مإقبول فإنه فيه المإان طلب إذا الحرب،



ُنه؛ ًا للمإام لن بملزم؛ ليس الحرب أهل كتاب لن أمإا وتركه. المإان في رأي
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كتاب يجوزوا لم حتى والقصاص، الحدود بالقياس فيه عمل مإا جملة ومإن

في إجماع ول أثر ول والجماع، (إل) بالثر المعامإلت في القاضي إلى القاضي
القياس. أصل على فبقي والقصاص، الحدود

والعبيد والثياب العروض نحو المنقولت بالقياس فيه عمل مإا جملة ومإن
العبيد في وقال: يجوز يوسف، وأبي ومإحمد حنيفة أبي قول على والجواري،

جميع في يجوز أنه أخرى رواية وعنه غيرهم، في يجوز ول الباق، في
المإام القاضي عن مإشايخنا. وحكي مإن المتأخرين بعض أخذ وبه المنقولت،

القاضي كتاب يجوز أنه على وأجمعوا به، يفتى كان أنه إسبيجاب إلى المنتسب
والديون.  العقار في القاضي إلى

وسائأر الديون بين الفرق وهو الول، يوسف وأبي ومإحمد حنيفة أبي قول فوجه
ّهم الدين في المنقولت: أن ّكن الشركة تو المقضي وهو واحد مإوضع في تم

به المقضي في يتمكن لم أمإا والنسب، السم بذلك رجلن يتفق ربما لنه عليه؛
مإعلوم، مإنهما واحد كل فإن المدعي، وهو له المقضي في ول الدين؛ وهو

به والمقضي له المقضي كان إذا العذر حالة عليه المقضي في الشركة ويمكن
ًا حالة القضاء تمنع ل عليه المقضي حوالة أن ترى أل القضاء، يمنع ل مإعلومإ

ًا له والمقضى به المقضى كان إذا العذر رجل على شاهدان شهد لو كما مإعلومإ
بسقوط يقضي فإنه البيان، قبل ومإات الدخول قبل امإرأتيه إحدى طلق أنه

أو زينب أنها مإجهول الصداق نصف بسقوط عليه المقضي أن مإع المهر نصف
ًا له المقضي كان لما عمرة ًا به والمقضي الزوج وهو مإعلومإ نصف وهو مإعلومإ

الصداق.
ًا كان إذا له والمقضي به المقضي أن كله ذلك في والمعنى كان مإعلومإ
فتوهم العبد عين في فأمإا الحكام، في للراجح والعبرة العلم لجانب الرجحان
يتفق فإنه العبد، وهو به، المقضي أحدهما: في مإوضعين، في تمكن الشركة

الذي وهو عليه، المقضي وفي والحلية، والنسب السم في العلماء مإن اثنان
القضاء.  فيمنع الجهل لجانب الرجحان فكان العبد، يديه في

حال الحال كان وإن القضاء، مإن مإانع مإوضعين في الجهالة تمكن أن ترى أل
أحدهما: إن قال حدة على عبد مإنهما واحد لكل عبدان، لرجلين كان بأن عذر
اليوم الدار فلن دخل الخر: إن وقال حر فعبدي اليوم الدار هذه فلن يدخل لم

شرط ينكر واحد وكل يدخل لم أو دخل أنه يدرى ول اليوم ومإضى حر، فعبدي
وهو عليه المقضي لن أحدهما؛ بعتق ول بعتقهما يقضي ل فالقاضي الحنث،

جانب فيترجح كذلك، العينين أحد وهو به والمقضي مإجهول الموليين أحد
في الشركة قطع لن أولى؛ وبل هنا كذا القضاء، فيمنع العلم جانب على الجهل

مإجلس إحضاره يمكن العبد لن مإمكن؛ إليه * بالشارة العبد * وهو به المقضي
ثمة الشركة يوهم كان وإن القاضي، كتاب فيه يجوز حيث العقار بخلفا الحكم

ًا؛ مإوضعين في لنه عليه؛ المقضي وفي واحد، بحد مإحدودان يتفق قد لنه أيض
مإمكن؛ غير بالحضار الشبهة هذه قطع لن والنسب؛ بالسم رجلن يتفق قد



بالحضار، به المقضي في الجهالة اعتبار فسقط العقار، إحضار يمكن ل لنه
كما مإانعة غير وإنها به، المقضي وهو مإوضع في إل تمكنت مإا الشركة فكأن

الدين. في
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أن الباق في العبيد في القاضي كتاب يجوز يوسف: أنه أبي عن روي مإا وجه

توهم قلتم: إن كما المنقولت، سائأر في كما العبيد في يكتب ل أن القياس
(في) الباق العبيد في القياس تركنا أنا إل مإوضعين في تمكن الشركة

في شهود للمولى يكون ل وربما العبيد، مإن يكثر مإما الباق لن للضرورة؛
الناس. حقوق تبطل القاضي كتاب ُيجز لم لو العبد، فيها التي البلدة

ل الجواري مإن الباق لن والدواب، الجواري في تتحقق ل الصورة هذه مإثل
بقضية فيهن فيعمل تكثر، ل بلدة إلى بلدة مإن الدواب مإن الند وكذلك يكثر،

القياس. 

إلى القاضي كتاب أن على تدل مإسألة الباق كتاب في الله رحمه مإحمد وذكر
ًا أخذ إذا أنه ذكر فإنه جائأز، النقليات في القاضي ًا عبد إلى جاريًة أو آبق

ًا، وجده أنه على البينة وأقام القاضي، يفرض أن القاضي مإن وطلب فأخذه آبق
ثمنه وحفظ العبد هذا بيع في المصلحة أن القاضي علم فإن مإالكه، على نفقته
القاضي بكتاب وأتى مإالكه فجاء ثمنه، وأمإسك باعه فإذا ذلك، فعل مإالكه على
الثمن، الدراهم في القاضي كتاب جوز فقد ذلك، له كان الثمن الدراهم ليأخذ
مإنقول. وإنه

حق انتقل شرعية بولية نفذ لما القاضي مإن البق بيع أن المسألة وتأويل
القاضي بكتاب جاء إنما فهو المشتري، على دين وإنه ثمنه، إلى العبد صاحب
قبض القاضي ثم جائأز، الديون في القاضي وكتاب حقه، الدين ذلك أن لثبات

ًا المعين الدراهم له الدين ذلك أن القاضي بكتاب أثبت فإذا ذلك، عن عوض
الدراهم تلك القاضي قبض أجاز وقد القاضي، قبضها التي الدراهم أخذ وأراد
ًا العوض. في الكتاب هذا أن بهذا يظهر فل حقه هو الذي الدين عن عوض
شرائأط تحقيق يمكن حكم كل وفي والطلق النكاح في القاضي كتاب ويجوز
جائأز. بيانه يأتي مإا على ذلك وغير به، المشهود إعلم مإن فيه القاضي كتاب
به المشهود إعلم لن عندهما؛ القاضي كتاب يجز لم إنما النقليات سائأر وفي
الدعوى تصح فل الكتاب، غير في والشارة بالشارة، الشياء هذه في

 dالكتاب. يجز فلم والشهادة

ًا ادعيا وامإرأة رجل وصورتها النسب المسألة هذه ونظير قاض عند ابنة أو ابن
قد كذا بلد في فلن يد في اليوم وهو مإنا النسب مإعروفا وقال: هو القضاة، مإن

ًا بذلك لهما يكتب أن مإنه فطلبا القاضي، عند البينة وأقامإا استرقه، إلى كتاب
لنهما الله؛ رحمهما ومإحمد حنيفة أبي عند يكتب ل البلد، ذلك في القاضي
صاحب يد مإن وانتزاعه بالظاهر، اليد لصاحب الثابت والرق الملك قطع يريدان

الدعوى لسماع شرط والشهود المدعي مإن الشارة وثمة الملك، بدعوى اليد
هنا. فكذا لهذا، عندهما يكتب فل الغائأب، في ذلك يتحقق ول والشهادة،

البرهاني الكتاب: المحيط اسم



فكان المدعي، وهو إليه يشار ل النسب لن يوسف: يكتب، أبي قول وعلى
في يكتب الله: ل رحمه يوسف أبو هذا. وقال فكذا يكتب وثمة الدين، كدعوى
حق دعوى النساب هذه دعوى لن والبنوة؛ والمإومإة البوة في إل النسب

مإقصود.
ً بسببه يدع لم وإن الحياة حالة الدعوى فيها يسمع أنه ترى أل ًا، أو مإال حق

حق فيهما ليس إذ وأشباههما، والعمومإة الخوة بخلفا بالبينة إثباتها فيمكن
ً بسببها ادعى إذا إل الحياة حالة الدعوى فيهما تسمع ل أنه ترى أل مإقصود، مإال
بالبينة. إثباتها يمكن فل وأشباهها، كالنفقة

فنقول: القاضي، إلى القاضي كتاب صحة شرائأط بيان إلى تحتاج هذا بعد
القاضي يعني مإعلوم مإن الكتاب يكون أن وهو جوازه، شرط الخمسة العلوم
المدعى * يعني مإعلوم * في إليه المكتوب القاضي * يعني مإعلوم إلى الكاتب

.  عليه المدعى * يعني مإعلوم * على المدعى * يعني * لمعلوم به

ًا؛ يكون أن ينبغي الكاتب القاضي أمإا وأن بد ل القاضي كتاب الحجة لن مإعلومإ
اسم بكتابة يكون إنما يقبله. وإعلمإه حتى القاضي كتاب أنه إليه المكتوب يعلم

ًا كان إذا النسان إعلم لن قبيلته؛ أو جده واسم أبيه واسم القاضي بهذه غائأب
اسم ذكر وإن بالتفاق، التعريف يحصل ل وجده أبيه اسم يذكر لم وإذا الشياء،

يحصل ل الله رحمه حنيفة أبي فعند قبيلته، أو جده اسم يذكر ولم أبيه
ًا كان وإن تعالى، الله شاء إن هذا بعد فيه الكلم وسيأتي التعريف، مإشهور

ًا كان الذي بالسم اكتفى للتعريف، ذلك على زاد مإا كتابة لن بذلك؛ مإشهور
كان إذا فلن أبي كتب: مإن إذا وكذلك بذلك، اكتفى بدونه التعريف حصل فإذا

ًا وهو فلن، أبي ابن مإن كتب إذا وكذلك حنيفة، كأبي الكنية بذلك مإشهور
اسم على الشهود شهادة تقبل ول به، يكتفى ليلى أبي كابن به، مإشهور
ًا يكن لم مإا ونسبه القاضي ( في مإا على شهدوا لو لنهم الكتاب؛ في مإكتوب

التعريف. على فكذلك مإنهم ذلك يقبل ل الكتاب بدون ) الكتاب4ب88
مإكتوب أنه عنده يثبت لم مإا لنه شرط؛ إليه المكتوب القاضي إعلم وكذلك

ًا يصير وإنما به، له العمل يجوز ل بل به، العمل يجب ل إليه، يوجب بما مإعلومإ
السم على بالشهادة يكتفي ول ذكرنا مإا على والنسب السم ذكر مإن تعريفه

ًا يكن لم إذا والنسب ذكرنا. لما مإكتوب
القاضي كتاب لن شرط؛ عليه والمدعى به والمدعى المدعي إعلم وكذلك

المدعي وإعلم الشهادة لصحة شرط الثلثة العلوم وهذه الشهادة، لنقل
بينا مإا حسب على والنسب السم ذكر مإن تعريفهما يوجب بما عليه والمدعى

القاضي. في
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

بل أبيه، واسم اسمه بذكر التعريف يحصل ل الله رحمه حنيفة أبي عند ثم
بشرط، ليس الجد ذكر الله رحمه يوسف أبي الجد. وعند اسم ذلك مإع يشترط

قالوا: إنه بعضهم فيه، المشايخ مإضطرب: واختلف الله رحمه مإحمد وقول
حنيفة.  أبي كقول قالوا: إنه وبعضهم يوسف، أبي كقول



أشياء: بذكر بثلثة التعريف يحصل أنه على أجمعنا أنا يوسف أبي قول وجه
والسم، النسب وهو المثنى هنا وجد وقد والجد، الب إلى والنسب السم

الحكام. مإن كثير في الكل حكم وللكثر الثلث أكثر والمثنى
بمجرد يحصل ل وذلك والتمييز العلم هو المقصود أن الله رحمه حنيفة ولبي
السم في الرجلن يتفق مإا الجد) قل (إلى فأمإا الب، إلى والنسب السم

العلم. به فيحصل والجد، الب إلى والنسب
ابن رواية * وهو حنيفة أبي عند الجد ذكر » أن «القضية كتاب شرح وفي

أبي قول * وهو الله رحمه مإحمد قول وفي * شرط، يوسف أبي عن سماعة
علي السلم ركن المإام القاضي بشرط. وكان ليس الرواية ظاهر في يوسف

آخر في رجع ثم الجد، ذكر يشترط البتداء: ل في يقول الله رحمه السغدي
الفتوى.  وعليه الصحيح وهو الجد ذكر يشترط وكان عمره،

الذي والفخاذ القبائأل أدنى كان فإن القبيلة، إلى ونسبه الجد اسم يذكر لم وإن
به، العلم لحصول الجد اسم مإقام ويقوم خلفا، بل كفى فقد بذلك، به يعرفا

إلى نسبه وإن أبيهما، واسم اسمهما في الفخاذ أدنى في يتفقان مإا قل فإنه
به يقع ل لنه به، يكتفى ل أشبهه مإا أو قال: تميمي، بأن والقبائأل الفخاذ أعلى

ولم بلده إلى نسبه وإن عجمي، أو قال: عربي كأنه فصار الغالب، في التعريف
لن يكفي؛ ل فذاك مإصري، أو فقال: كوفي قبيلته، إلى ول جده إلى ينسبه
ولم وصناعته حرفته إلى نسبه وإن التعريف، به يحصل ول اللوفا يجمع السم
ليست الصناعة لن الله؛ رحمه حنيفة أبي عند يكفي ل والجد قبيلته، إلى ينسبه
غيرها إلى مإنها يتحول ثم زمإان في بصناعة يشغل قد فالنسان لزم، بشيء

مإحالة ل بها يعرفا صناعة كانت إذا وعندهما التعريف، بها يحصل فل ذلك، بعد
يكفي فإنه مإحالة ل اللقب بذلك يعرفا وإنه ولقبه أبيه اسم ذكر يكفي. وإن

واسم اسمه ذكر وإن كالصناعة، بلزم ليس اللقب لن يكفي؛ ل ذلك وبدون
بواسطة الجد إلى يتصل إنما النسان لن يكفي؛ ل أبيه اسم يذكر ولم جده

قاضي مإن كتب وإن الب، إلى النسب بدون الجد إلى النسب يصح فل الب،
خلفا بل يكفي فذلك فلن بن فلن كذا بلد قاضي إلى فلن بن فلن كذا بلد
ًا كونه لن مإشايخنا؛ بعض عند ذكر عن به فيستغنى التعريف، أسباب مإن قاضي

الجد.
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا الله رحمه يوسف أبي وعن يذكر ولم كذا، بلد قاضي إلى كتب إذا أنه آخر

فيقع مإعروفا بلدة كل في القاضي لن يكفي؛ فذلك أبيه اسم ول اسمه
فقال: الرواية هذه «المنتقى» في في والنسب. وزاد السم ذكر عن الستغناء

إليه.  المكتوب إلى نفذه الكتاب تاريخ كان إذا

مإن هذا كتابي إليه يصل مإن كل إلى كذا بلد قاضي فلن بن فلن مإن كتب ولو
وفي الله، رحمه حنيفة أبي قول في يجوز ل فذلك وحكامإهم، المسلمين قضاة
ًا أن والظاهر يجوز، الله رحمه يوسف أبي قول حنيفة أبي مإع الله رحمه مإحمد

أحوال ورأى بالقضاء، ابتلي حين توسع الله رحمه يوسف فأبو الله، رحمه
ً المسائأل مإن كثير في واستحسن الناس، جملتها مإن الناس، على للمإر تسهيل



اسم مإعرفة يمكنه ول الفاق إلى الكتابة إلى يحتاج القاضي فإن المسألة، هذه
الناس. أل على المإر ضاق ذلك شرطنا فلو المسافة، لبعد ونسبه الفاق قاضي

المسلمين قضاة مإن إليه يصل مإن كل وإلى فلن بن فلن إلى كتب لو أنه ترى
يكتب لم وإن به، يعمل المسلمين قضاة مإن إليه يصل مإن فكل وحكامإهم،

هنا. كذا ونسبه اسمه
شرط إليه والمكتوب الكاتب إعلم فإن بالحتياط، أخذ الله رحمه حنيفة وأبو

الكتاب، يصح فل القدر، بهذا يحصل ل العلم وتمام بالتفاق الكتاب لصحة
ًا عين إذا مإا بخلفا هذا كتابي إليه يصل مإن كل كتب: وإلى ثم وعرفه، قاضي

فيجعل إليه، القاضي كتابة صحت الول عرفا لما لنه المسلمين؛ قضاة مإن
ًا إليه المضموم ًا الشيء يصح أن ويجوز فيجوز، له تبع يصح ل كان وإن تبع
ًا. مإقصود

لن جاز؛ كذا الفلني فلن بن فلن غلم السندي فلن على لفلن أن كتب وإن
أو بالشهرة مإعروفا مإالك إلى نسبه فإذا المالك، إلى بالنسبة المملوك تعريف

وإن بذلك، تعريفه تم فقد قبيلته، وإلى وجده أبيه إلى ونسبه المولى اسم ذكر
شمس قبيلته. ذكر ول المولى جد اسم يذكر ولم المولى، واسم العبد اسم ذكر

لن يكفي؛ أنه السلم شيخ وذكر يكفي، ل ذلك أن الله رحمه السرخسي الئأمة
وهو أشياء، ثلثة ذكر وجد وقد الحر، في كما أشياء ثلثة بذكر يحصل التعريف

المولى واسم العبد اسم ذكر وإن المولى، أب واسم المولى واسم العبد اسم
الخاص، قبيلته إلى نسبه وإن يكفي، ل الخاص قبيلته إلى المولى ينسب لم إن

يكفي.  السلم شيخ ذكره مإا قياس فعلى

بن فلن يدي في الذي الحائأك السندي العبد وهو فلن على لفلن أن كتب وإن
يقع إنما التعريف لن يكفي؛ ل فذلك فلن، بن فلن دار في الساكن أو فلن

حق. بغير تكون أن عسى لنها السندي؛ دون بالملك وذلك اللزمإة بالنسبة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

في مإحمد عن وروي شرط، القاضي كتاب في عليه المدعى إعلم أن ذكرنا قد
والذي بشرط، ليس الكتاب في عليه المدعى إعلم أن على يدل «النوادر» مإا

بالعراق، الضيعة على وشهوده بالعراق وهو بخراسان ضيعة له عنه: رجل روي
ًا له وأن له، بحدودها بمرو كذا ضيعة أن الكوفة قاضي عند بينة فأقام مإنها مإانع

قدم فإذا فيه، ويكتب مإرو قاضي إلى الكوفة قاضي يكتب فإنه يعرفه ل
عليه. فاقض الناس مإن مإنعه مإن فكل بالكتاب

لبعد يعلم ل ربما لنه خاصة؛ العقار في هذا يكون أن مإشايخنا: ويجوز قال
أل والضرورة، للحاجة وجوده فاستحسن هو، مإن يد في العقار أن المسافة

فلن يد في أنها آخران وشهد لرجل العقار بملكية شاهدان شهد لو أنه ترى
ًا كان إذا به المدعي فأمإا ذكرنا، لما له بها قضى عليه، المدعى ذمإة في فهو دين
إعلم فشرط عليه، المدعى إعلم ترك إلى الحاجة تمس فلم بذلك، عالم وإنه

ًا. الدين وجوب و(هو) مإحل الخصم يصير حتى عليه المدعى مإعلومإ
ًا وذكرنا ًا، به المدعي كان إن ينظر هذا بعد شرط، به المدعى إعلم أن أيض دين
ً وكان يذكر حنطة أنه الجنس ذكر وبعدمإا شعير، أو حنطة أنه جنسه يذكر مإكيل
بيضاء أو حمراء أنها الصفة ويذكر ربيعية أو خريفية برية أو سقية أنها النوع
فصل في الفصول هذه مإرت وقد السبب، ويذكر وسط أو رديئة أو جيدة

ًا.  القاضي جلوس أيض



ل حدين ذكر ولو الربعة، وحدودها مإوضعها، يذكر عقار في الدعوى كانت وإن
ً أحدهما حدين ذكر إذا أنه الله رحمه يوسف أبي وعن يكفي، والخر طول
ًا ًا، والعرض الطول يصير به لن يجوز؛ عرض ل مإتقابلين حدين ذكر وإن مإعلومإ
حدين ذكر وإن يجوز، مإتقابلين حدين ذكر قالوا: إن مإشايخنا وبعض يجوز،

الثلثة علمائأنا عند يكفي فذلك الثلثة، الحدود ذكر وإن يجوز، ل مإتلزقين
ًا هذا مإر وقد الله، رحمهم القاضي. جلوس فصل في أيض

ًا العقار كان وإن ًا مإعروف أبي المإام الشيخ وكدار بكوفة، الوليد كدار مإشهور
وعند حنيفة، أبي عند الحدود ذكر مإن لتعريفه لبد ببخارى الفضل بن مإحمد بكر
الدار، اسم بذكر ويكتفي بشرط، ليس هذا في الحدود ذكر ومإحمد يوسف أبي
كان إذا والرجل الرجل، شهرة على الدار شهرة قاسا ومإحمد يوسف فأبو

ًا بذكر يقول الله رحمه حنيفة وأبو العقار، اسم بمجرد التعريف يقع مإشهور
ًا، العرصة أصل يصير العقار في الشهرة عند السم ل العرصة مإقدار أمإا مإعلومإ
ًا، يصير لم وإذا السم، يتعين ل وبه عنها، وينقص فيها يزاد مإما والدار مإعلومإ
ًا المقدار يصر يزاد ل الدمإي وأمإا الحدود، ذكر مإن بد فل الجهالة تبقى مإعلومإ
ًا بجملته فيصير عنه، ينقص ول فيه ًا كان إذا السم، بذكر مإعلومإ بذلك مإشهور

آخر. اشتراط إلى حاجة فل السم
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يشهدهم الذين الشهود على الكتاب القاضي يقرأ أن الكتاب صحة شرائأط ومإن
قول وهذا بحضرتهم الكتاب يختم وأن الكتاب، في بما يخبرهم أو الكتاب على
يشهد أن يشترط عندهما أن على بناء وهذا الله، رحمهما ومإحمد حنيفة أبي

بما الشهادة يمكنهم ) الكتاب. وإنما4أ89( في بما إليه المكتوب عند الشهود
أو عليهم الكتاب القاضي بقراءة إمإا وذلك الكتاب، في بما علموا إذا الكتاب في

المكتوب عند يشهدوا أن عندهما يشترط وكذلك الكتاب، في بما إياهم بإخباره
ذلك على الشهادة يمكنهم وإنما بحضرتهم، الكتاب ختم الكاتب القاضي أن إليه
بحضرتهم.  ختم إذا

ًا يوسف أبي وعند هذا أن أشهدهم إذا بل بشرط، ليس ذلك مإن شيء أخر
وهذا فلن، القاضي كتاب هذا أن إليه المكتوب عند شهدوا وهم وخاتمه كتابه

يصير ذلك وكل والختم الكتاب به المشهود أن القول هذا فوجه كفى، خاتمه
ًا ًا ويصير الكاتب، القاضي بقول للشاهد، مإعلومإ بإشارة إليه للمكتوب مإعلومإ
آخر. شيء اشتراط إلى حاجة فل والختم، الكتاب إلى الشاهد

وإنما الكتاب، في بما إليه المكتوب يقضي أن الكتاب مإن المقصود أن ولهما
بشهادة الكتاب في بما العلم له حصل إذا الكتاب في بما القضاء له يجوز

الكتاب على الشهادة بمجرد العلم يحصل ل أمإا الكتاب، في مإا على الشهود
يشبه والخط والتبديل، التغيير مإن يؤمإن ل المدعي يد في الكتاب لن والختم؛
الشهادة بدون الكتاب مإجرد على العتماد يجوز فل الختم، يشبه والختم الخط،

عليه. بما
في بما الشهود شهادة أن الله رحمهما ومإحمد حنيفة أبي مإذهب مإن ثبت وإذا

الكتاب، في مإا نسخة الشهود إلى يدفع أن الكاتب للقاضي ينبغي شرط الكتاب
قاله فما الكتاب، فتح قبل الكتاب في مإا على الشهادة فيمكنهم عندهم، ليكون



أبي عند يشترط وكذلك توسع، يوسف أبو قاله ومإا احتياط، ومإحمد حنيفة أبو
التحمل وقت مإن الكتاب في بما شهادتهم الشهود يحفظ أن الله رحمه حنيفة

جميع في بل القاضي، بكتاب يختص ل شرط هذا ولكن الداء، وقت إلى
عند الداء وقت إلى التحمل وقت مإن شهادته الشاهد حفظ يشترط الشهادات

الله. رحمه حنيفة أبي
ًا الكتاب يكون الله: أن رحمهما ومإحمد حنيفة أبي عند الشرائأط ومإن بأن مإعنون

حتى القاضي فلن بن فلن إلى القاضي فلن بن فلن مإن كتاب فيه: هذا يكتب
المكتوب فالقاضي وإياك، الله عافانا فيه كتب وإنما ذلك، فيه يكتب لم إذا إنه

يقبله.  ل إليه

يشهد أن الشرط إنما بشرط، ليس الله: العنوان رحمه يوسف أبي وعند
الشهود شهادة إن قوله فوجب وختمه، إليك فلن القاضي كتاب هذا أن الشهود

فل القاضي، مإكتوب فيه المكتوب كون فثبت القاضي، كتاب الكتاب كون تثبت
آخر. شيء اشتراط إلى حاجة
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا يكن لم إذا الكتاب أن ولهما هذا إلى القاضي مإكتوب الكتاب هذا فيكون مإعنون
ًا يكون ل القاضي ًا يكن لم ومإا الكتاب، في مإكتوب يثبت ل الكتاب في مإكتوب
ًا يكن لم إذا القاضي، هذا عند الشهود مإن الشهادة بمجرد الكتاب في مإكتوب

ًا أن القاضي هذا عند يشهدوا بأن ًا فلن بهذا (على) فلن قاض عند شهدا وفلن
ل إليه، المكتوب إلى الكاتب مإن الكتاب هذا كون فكذا المدعي، لهذا الحق
يشهدوا، لم فكأنهم بشهادتهم، ذلك يثبت لم وإذا الشهود، شهادة بمجرد يثبت

هنا. كذا الكتاب يقبل ل إليه فالمكتوب إليك، فلن كتاب هذا أن شهادتهم وبدون
وعلى الباطن، في العنوان كان فنقول: إن عندهما، شرط العنوان أن ثبت وإذا

في العنوان كان إذا به يعمل لنه يعمل؛ إليه المكتوب فالقاضي الظاهر،
به؛ يعمل فإنه غير، ل الباطن في العنوان كان أولى. وإن فهاهنا غير ل الباطن

لكونه إليه القاضي كتاب كونه وثبت والتغيير التبديل فيؤمإن ختمه يجب لنه
ًا الحادثة. كأصل الكتاب في مإكتوب

ل لنه به؛ يعمل ل إليه المكتوب فالقاضي غير، ل الظاهر على العنوان كان وإن
القاضي ختم تحت يكن لم إذا الحادثة أصل أن ترى والتغيير. أل التبديل يؤمإن

ًا، الكتاب يكن لم بأن يؤمإن ل لنه به؛ يعمل ل إليه المكتوب فالقاضي مإختومإ
خاتمه. تحت يكن لم إذا القاضي كتاب كونه فكذا والتبديل، التغيير
العنوان أصل وقالوا: كتابة الظاهر بعنوان اكتفوا مإشايخنا مإن المتأخرين وبعض

بعنوان ويكتفى الباطن عنوان يشترط ل فلن يوسف؛ أبي عند يشترط لم إذا
تسهيلً.  الفصل هذا في الله رحمه يوسف أبي بقول وأخذوا أولى، الظاهر

إلى الكتاب مإن اليمن الجانب مإن العنوان في يكتب الكتاب القاضي أراد إذا ثم
نافذ ونواحيها كذا كورة قاضي الفلني فلن بن فلن بن فلن بن فلن القاضي
مإن الكتاب مإن اليسر الجانب مإن ويكتب أهلها، بين بها والمإضاء القضاء

والمإضاء القضاء نافذ ونواحيها كذا كورة قاضي الفلني فلن بن فلن القاضي
ً التعريف كان وإن كذا كورة قاضي يكتب وإنما أهلها، بين بها بالسم حاصل



ًا، كان إذا كتابه يقبل إنما لنه والنسب؛ يكتب ثم فل، يكن لم إذا فأمإا قاضي
آخره إلى القاضي فلن بقاء الله أطال التسمية: كتابي بعد يكتب ثم التسمية

الكتاب. في الرسم هو كما
تعالى: قوله تفسير في جاء الخطاب، فصل كلمة وهذه بعد، أمإا يكتب ثم

الخطاب فصل مإن المراد ) أن20الخطاب} (ص:  وفصل الحكمة {وآتيناه
مإن تأخر وبينما الكلم مإن ذكره تقدم بينما للفصل هذا فذكر بعد، كلمة: أمإا
شهر مإن كذا يوم في كذا بكورة قضائأي مإجلس في يكتب: حضرني الكلم. ثم

حكاية يريد لنه حضرني؛ يكتب وإنما القاضي، بقاء الله أطال كذا سنة مإن كذا
الشهود شهادة وكذا القاضي، عند الدعوى تكون أن وينبغي المدعي، دعوى
صحة لن قضائأي؛ مإجلس ويقول: في آخر، قاض إلى يكتب أن له يجوز حتى

الكتب. بعض في وقع هكذا القضاء بمجلس تنفذ الدعوى
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

مإجلس في كتب إذا بل لزم، بأمإر ليس قضائأي مإجلس في قوله أن والصحيح
فيها بلدة كان إذا «القضية». إل صاحب ذكر هكذا كفاه، كذا كورة في الحكم

حتى قضائأي، مإجلس في يكتب فحينئذ حدة على ناحية على قاض كل قاضيان،
ليس وهو الخر، القاضي حكم مإجلس في كان الكاتب القاضي أن ظان يظن ل

أن الروايات، اختلفا مإن عرفا لما كذا، كورة ويكتب: في الناحية، تلك بقاضي
في القضاء ينفذ ل حتى يتقيد الرواية ظاهر ففي بالمصر، يتقيد هل القضاء

الرساتيق. 

ينفذ حتى يتقيد ل أنه الله رحمه يوسف أبي «المإالي» عن أصحاب وروى
فيجب وجه مإن القضاء بمنزلة القاضي إلى القاضي وكتاب السواد، في القضاء

الكاتب القاضي أن الوهم، يزول حتى كذا فيكتب: كورة المصر، في يكون أن
في فيكتب القضاء مإجلس غير فيكون جائأز، المصر غير في القضاء أن ظن

الوهم. هذا يزول كذا كورة في كتب فإذا قضائأي، مإجلس
يكتب ونسبه باسمه المدعي القاضي عرفا وجهين: إن على المسألة هذا بعد

ويثبت جده، واسم أبيه واسم اسمه يذكر الفلني، فلن ابن فلن حضرني
تمام لن ونسبه؛ واسمه بوجهه عرفته فيكتب: وقد الكتاب، في مإعرفته

والنسب والسم التعريف، تمام يحصل ل الوجه مإعرفة بدون لن بهذا؛ التعريف
ًا، كان لمن للتعريف لزم أمإر في إليه المكتوب القاضي عن غائأب وإنه غائأب

حتى ونسبه اسمه على البينة سأله ونسبه باسمه القاضي يعرفه لم وإن الحال،
عنده البينة قامإت فإذا الحق، صاحب بحق فيؤخذ غيره، باسم رجل يتسمى ل

على البينة وسألته فلن بن فلن بن فلن أنه ذكر رجل كتب: حضرني بشرائأطه
ً بينة فأقام والنسب، السم بن فلن بن فلن أنه بشهادتهم عندي وثبت عدول
فلن. 

القاضي: حضرني كتب بالبينة نسبه إثبات على يقدر ل المدعي كان وإن
نسبه، على عندي بينة يقم ولم أعرفه ولم فلن أنه ذكر رجل الحكم مإجلس
إليه المكتوب القاضي عند عليه المدعى أقر إذا حتى الوجه هذا على فيكتب
ونسبه اسمه على إليه المكتوب عند البينة وقامإت ذكرنا كما ونسبه باسمه



وأبلغ أولى كان الكتاب في المدعي حكى إن ذلك فبعد فل، ل ومإا عليه أنفذه
الوصف ببيان فالتعريف إليه المكتوب القاضي قلب في وأوثق الحتياط، في

لريناكهم نشاء تعالى: {ولو الله قال علم، زيادة تفيد والسيمى والهيئة،
كتاب لن مإعه؛ أحضره خصم غير مإن يكتب ثم بسيماهم} () ، فلعرفتهم

القاضي يقضي حتى الشهود، شهادة لنقل الغائأب على الحجة لثبات القاضي
يكتب: ثم الكتاب، إلى حاجة ول وكيله، بحضرة أو بحضرته عليه إليه المكتوب

ً كان وإن الفلني، فلن بن فلن يسمى أنه ذكر رجل على فادعى ًا رجل مإشهور
غائأب أنه المدعي يذكر وأن بد ول فلن على فادعى يكتب بل هذا إلى يحتاج ل

ًا العلماء بين لن سفر؛ مإسيرة البلدة هذه عن التي المسافة تقدير في اختلف
». «المبسوط في المسألة، لهذه رواية ول فيها القاضي كتاب يجوز
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

مإجلس في كتب إذا بل لزم، بأمإر ليس قضائأي مإجلس في قوله أن والصحيح
فيها بلدة كان إذا «القضية». إل صاحب ذكر هكذا كفاه، كذا كورة في الحكم

حتى قضائأي، مإجلس في يكتب فحينئذ حدة على ناحية على قاض كل قاضيان،
ليس وهو الخر، القاضي حكم مإجلس في كان الكاتب القاضي أن ظان يظن ل

أن الروايات، اختلفا مإن عرفا لما كذا، كورة ويكتب: في الناحية، تلك بقاضي
في القضاء ينفذ ل حتى يتقيد الرواية ظاهر ففي بالمصر، يتقيد هل القضاء

الرساتيق. 

ينفذ حتى يتقيد ل أنه الله رحمه يوسف أبي «المإالي» عن أصحاب وروى
فيجب وجه مإن القضاء بمنزلة القاضي إلى القاضي وكتاب السواد، في القضاء

الكاتب القاضي أن الوهم، يزول حتى كذا فيكتب: كورة المصر، في يكون أن
في فيكتب القضاء مإجلس غير فيكون جائأز، المصر غير في القضاء أن ظن

الوهم. هذا يزول كذا كورة في كتب فإذا قضائأي، مإجلس
يكتب ونسبه باسمه المدعي القاضي عرفا وجهين: إن على المسألة هذا بعد

ويثبت جده، واسم أبيه واسم اسمه يذكر الفلني، فلن ابن فلن حضرني
تمام لن ونسبه؛ واسمه بوجهه عرفته فيكتب: وقد الكتاب، في مإعرفته

والنسب والسم التعريف، تمام يحصل ل الوجه مإعرفة بدون لن بهذا؛ التعريف
ًا، كان لمن للتعريف لزم أمإر في إليه المكتوب القاضي عن غائأب وإنه غائأب

حتى ونسبه اسمه على البينة سأله ونسبه باسمه القاضي يعرفه لم وإن الحال،
عنده البينة قامإت فإذا الحق، صاحب بحق فيؤخذ غيره، باسم رجل يتسمى ل

على البينة وسألته فلن بن فلن بن فلن أنه ذكر رجل كتب: حضرني بشرائأطه
ً بينة فأقام والنسب، السم بن فلن بن فلن أنه بشهادتهم عندي وثبت عدول
فلن. 

القاضي: حضرني كتب بالبينة نسبه إثبات على يقدر ل المدعي كان وإن
نسبه، على عندي بينة يقم ولم أعرفه ولم فلن أنه ذكر رجل الحكم مإجلس
إليه المكتوب القاضي عند عليه المدعى أقر إذا حتى الوجه هذا على فيكتب
ونسبه اسمه على إليه المكتوب عند البينة وقامإت ذكرنا كما ونسبه باسمه
وأبلغ أولى كان الكتاب في المدعي حكى إن ذلك فبعد فل، ل ومإا عليه أنفذه



الوصف ببيان فالتعريف إليه المكتوب القاضي قلب في وأوثق الحتياط، في
لريناكهم نشاء تعالى: {ولو الله قال علم، زيادة تفيد والسيمى والهيئة،

كتاب لن مإعه؛ أحضره خصم غير مإن يكتب ثم بسيماهم} () ، فلعرفتهم
القاضي يقضي حتى الشهود، شهادة لنقل الغائأب على الحجة لثبات القاضي

يكتب: ثم الكتاب، إلى حاجة ول وكيله، بحضرة أو بحضرته عليه إليه المكتوب
ً كان وإن الفلني، فلن بن فلن يسمى أنه ذكر رجل على فادعى ًا رجل مإشهور

غائأب أنه المدعي يذكر وأن بد ول فلن على فادعى يكتب بل هذا إلى يحتاج ل
ًا العلماء بين لن سفر؛ مإسيرة البلدة هذه عن التي المسافة تقدير في اختلف

». «المبسوط في المسألة، لهذه رواية ول فيها القاضي كتاب يجوز
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الشهادة في كما السفر مإسيرة دون فيما يجوز قالوا: ل مإشايخنا مإن وكثير
على والشهادة هو فكان الشهادة، لنقل القاضي كتاب لن الشهادة؛ على

باعتبار القاضي إلى القاضي كتاب جواز أن فيه والمعنى سواء، الشهادة
المسافة لبعد وشهوده خصمه بين الجمع المدعي على يتعذر ربما فإنه الحاجة،
وبعض السفر، مإسيرة دون فيما يتأتى ل المعنى وهذا الكتاب، إلى فيحتاج

). 4ب89( ذلك جوزوا مإشايخنا

مإصر في كان إذا القضية صاحب ذكره القضية. والذي صاحب ذكر وهكذا
صار حتى صاحبه، ناحية دون خاصة ناحية على يقضي قاض كل قاضيان، واحد

إلى أحدهما فيكتب حدة، على مإصر في قاض بمنزلة ذلك في مإنهما واحد كل
يوسف: أبي قول قياس على قال عليه، بينة له قامإت لرجل حق في صاحبه

وخاتمه، كتابه أنه شاهدان عنده شهد إذا الكتاب فيقبل إليه المكتوب أجزأ
أنه عنده يشهدا حتى يقبل الله: ل رحمهما ومإحمد حنيفة أبي قول قياس وعلى
سماعة ابن رواية وهو بحضرتهما، وختم فيه مإا على أشهدهم أو عليهما، قرأه
اختلفا في الطحاوي ذكر وهكذا مإحمد، عن هشام ورواية يوسف أبي عن

العلماء.
أنه ترى أل الشهادة، حكم في ل القضاء، حكم في القاضي نقل ووجهه: أن

واحد، مإصر في قاضيين مإن القضاء يجوز ثم القضاء، بولية النقل هذا يختص
هذا. فكذا
حد عن ليخرج السفر مإدة الغيبة ذكر مإن بد ل مإختلفة مإسألة كانت وإذا

أقامإها فإذا ذلك، على البينة يسأله القاضي يعلم ولم ذلك ذكر فإذا الختلفا،
عندي ثبت وكتب: وقد سفر، مإدة البلدة هذه عن غائأب أنه وذكر القاضي، كتب
كانت الكتاب كتابة أن الكاتب القاضي ليعلم العادلة بالبينة السفر مإدة غيبة

بشرطه.
اليوم يكتب: وإنه ثم بينا، مإا نحو على إعلمإه في ويبالغ به، المدعى يكتب ثم

كورته في يكن لم لو لنه إليه؛ المكتوب القاضي كورة به يريد كذا، بكورة مإقيم
لنقل القاضي كتاب لن هذه؛ دعواه جاحد يكتب: وإنه ثم القاضي، كتاب يفيد ل

الجاحد. على تقبل إنما والشهادة الشهادة،
بينهم الجمع عليه ويتعذر هاهنا، دعواه صحة على شهوده يكتب: ويشهد ثم

عن الشهود غيبة حال إليه يحتاج إنما الشهادة نقل لن عليه؛ المدعى وبين
إلى يصل ل حتى عليه؛ المدعى وبين الشهود بين الجمع وتعذر عليه، المدعى

الشهادة.  لنقل القاضي كتاب إلى الحاجة فتمس بالشهادة، حقهم



شهادتهم مإن عندي صح بما لكتب شهادتهم إلى الستماع يكتب: فسألني ثم
يكتب فلن، بن فلن وهم يكتب: فأحضرهم ثم إليه، فأجبت فلن، القاضي إلى

ًا، كان إن وتجارته وقبيلته ونسبه مإنهم، واحد كل اسم ومإصله ومإسكنه تاجر
بعد مإنهم واحد كل يكتب: فشهد ثم الشياء، هذه تذكر التعريف مإقام ومإحلته
والمعنى. اللفظ مإتفقة صحيحة بشهادة الستشهاد عقيب الدعوى

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
دون بها العمل يجب التي هي الصحيحة الشهادة لن الشياء؛ هذه يذكر وإنما

بهذا يكتفي ل أن الله. قالوا: وينبغي رحمه مإحمد عن روي هكذا الفاسدة،
ومإوافقة المعنى واتفاق الشهادة صحة لن ويبينها؛ الشهادة يفسر بل القدر

للدعوى، مإوافقة صحيحة يظنها ربما لنه ...؛ بمجرد يثبت ل ادعي فيما الدعوى
على إليه المكتوب ليكون البيان مإن بد فل الدعوى، مإخالفة فاسدة وتكون
ردها، فاسدة عرفها وإن بها، عمل صحيحة عرفها فإن إليها فينظر بصيرة،

الدعوى، في ذكرنا الذي الوجه على ويصححها شهادته ويفسر يبين فلهذا
المدعي إعلم شهادتهم في ويذكر بينا، مإا نحو على ويعلمه الدين ويتبين

عليه. والمدعى
حاضر، والمدعي والنسب السم بذكر الغائأب وإعلم بالشارة، الحاضر وإعلم

والنسب، السم بذكر فإعلمإه غائأب، عليه والمدعى إليه بالشارة فإعلمإه
اسمه ذكر الذي هذا فلن بن فلن علي هذا المدعي لفلن أن شهدوا فيكتب
الدين جنس يذكر وكذا، كذا هذا المدعي دعوى في الكتاب هذا في ونسبه
فلن على فواجب يكتب ثم الدعوى في ذكرنا مإا وجميع وقدره وصفته ونوعه

لنفسه. ليقبضه المدعي هذا إلى المال تسليم هذا
يشترط؛ ل أنه والصحيح هذا؟ ذكر يشترط هل أنه في المتأخرون اختلف وقد
مإا حكم بيان إلى ل الشهود شهادة وبيان الشهادة نقل إلى القاضي حاجة لن
ذكره، يشترط ول شهادتهم، صلب مإن ليس وهذا الشهود، جهة مإن عنده ثبت

مإوافقة الشهادة ولتكون الدعوى، في ذكرنا لما الدين سبب بيان ويشترط
للدعوى. 

مإوضعها يذكر العقار، شهادتهم في يكتب العقار في الدعوى كانت وإن
هذا عليه المدعى يد في أنها ويذكر الدعوى، في ذكرنا مإا نحو على وحدودها

عليه المدعى هذا يد في أنها يشهدوا أن العقار في للشهود بد حق. ول بغير
ًا ينتصب إنما العقار في عليه المدعى لن حق، بغير لم فما يده، باعتبار خصم
ًا يجعله ل فالقاضي القاضي، عند العقار على يده تثبت وشهد يكتب ثم خصم
ول الشارات مإواضع جميع في وأشار هذه، شهادته بمثل الباقين مإن واحد كل

تعالى: {ليس الله قال الكلم في صفة مإثل كلمة لن شهادته؛ مإثل على يكتب
شهادة على شهادة هذا فيصير شيء كهو أي ) ،11شيء} (الشورى:  كمثله
يكتب: فأتوا لم قلنا كما شهادته، بمثل يكتب ولكن هاهنا، يقبل ل وإنه الول،

المحضر في وأثبتها فسمعتها سببها، على وساقوها وجهها على بالشهادة
ًا والشهادة الدعوى ذكر يكون أن ينبغي لنه الحكم؛ ديوان المخلد في مإكتوب
فعسى والتبديل، التغيير عن يؤمإن حتى القاضي خريطة في ويكون بياض،
وطمأنينة. بصيرة عن يكون حتى إليه، الرجوع إلى يحتاج



البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فيكتب: وهم الكتاب، في ذلك أثبت الشهود القاضي عرفا إن ذلك بعد ثم

المزكي سأل يعرفهم لم فإن القول، وقبول والرضا بالعدالة عندي مإعروفون
عليهم أتوا فإن الخلفا، عن وأبعد أحوط والثنان يكفي، الواحد حالهم عن

والتعديل التزكية إليه مإن إلى حالهم عن التعريف في يكتب: ورجعت بالعدالة
الشهادة.  وقبول والرضا العدالة إلى فنسباهم وفلن، فلن وهم بالناحية،

القاضي لن عدله؛ مإن اسم يكتب فإنه البعض، وجرح بعضهم عدل فإن
لن المزكين؛ اسم يذكر وكذلك العدلين، بشهادة يقضي إنما إليه المكتوب

يعلم حتى إليه المكتوب القاضي يعرفهم أن فينبغي بقولهم، تثبت إنما العدالة
الكاتب القاضي كتب وإنما التزكية؟ في قولهم على العتماد يجوز هل أنه

القاضي احتاج ذلك يكتب لم لو لنه حالهم؛ عن وتعرفا الشهود عن السؤال
عنهم، والسؤال بشهادتهم، القضاء يمكنه حتى عنهم السؤال إلى إليه المكتوب

القاضي يعلم حتى ذلك القاضي فيكتب مإصره، في ذلك يمكنه ل وعسى
حالهم. عن السؤال إلى حاجة ل أن إليه المكتوب

الكاتب القاضي يكتب لم القاضي»: ولو «أدب في الله رحمه الخصافا قال
بذلك شهد بقوله واكتفى وأخفى عنده، شهدوا الذين الشهود أسماء الكتاب في

كفى. عدول شهود عندي
أسماء فيه أظهر شاء إن السجل في كتب إذا القاضي في قلنا لما قال: وهذا

شهود شهادة عندي ثبت بعدمإا بقوله واكتفى أخفى، شاء وإن وأنسابهم الشهود
هاهنا. كذا عدول

بالحق عنده شهدوا الذين الشهود عدالة عنده ظهرت بعدمإا الكاتب القاضي ثم
ًا المدعى كان فإن المدعي، يحلف للمدعي هذا قبضَت مإا بالله يستحلفه دين

ً أن تعلم ول مإنه، المال ً أو لك رسول الستحلفا أصل أمإا مإنه، قبض لك وكيل
النظر عن عجز مإن الكل ناظر القاضي لن يدعيه؛ أحد هاهنا ليس أنه مإع

القاضي له فينظر بنفسه، لنفسه النظر عن عاجز والغائأب بنفسه، لنفسه
خصمه.  باستحلفا

ًا ادعى فيمن نقول كما هذا ّلفع القاضي البينة: إن وأقام مإيت على دين بالله يح
لنفسه النظر عن عاجز الميت لن مإنه؛ أبرأته ول الدين هذا استوفيت بما

هذا قبضت مإا بالله يحلف استحلفه وإذا بالستحلفا، القاضي له فينظر بنفسه،
مإنه المال هذا قبض وكيلك أو رسولك أن يعلم ول عليه، المدعى هذا مإن المال

لن به؛ اغتصبت ول جنسه مإن مإثله اغتصبت ول أحد على به أحلته ول أبرأته ول
على ذلك جميع على فيحلفه عليه، المدعى براءة تحصل ل هذا مإن الواحد
وسيأتي العلم، على يكون الغير فعل على الحلف لن ذكرنا؛ مإا والصح الثبات

تعالى. الله شاء إن اليمين فصل في ذلك بيان
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فيها يجوز التي الدعاوي جميع في فكذا الدين في الستحلفا حكم عرفت وإذا

الفصول، هذه جميع في مإوجود وإنه الغائأب لنظر الستحلفا لن الكتاب؛
ويذكر دعواه، يبطل مإا على يستحلفه ل حتى فصل كل في القاضي ويحتاط



النظر وجه على مإنه كان ومإا استحلفه وكيفية المدعي، استحلفا كتابه في
لم إذا وهذا العدل، مإعنى تحقيق إلى وأقرب العذر في أبلغ ليكون للغائأب
وكيلً.  نصب بل بنفسه بالكتاب المدعي يذهب

وإلى الحتياط هذا إلى يحتاج ل الكاتب فالقاضي بنفسه، بالكتاب ذهب إذا فأمإا
ذلك، القاضي عند يمكنه استحلفه عليه المدعى أراد لو فإنه المدعي، تحليف

ذلك في مإكاتبة هذا المدعي وسألني مإثلها، قبول شهادتهم فقبلت يكتب ثم
العلم ليجاب ) إليه،4أ90( فأجبته ختمه وعلى مإضمونه وعلى عليه الشهاد
ً هذا كتابي فأجزت إليه، للجابة مإا على ذلك عندي، مإن جرى مإا إليه مإسهل
ًا فيه وحكيت هذا، كتابي طويت إليه هذا كتابي وصل إذا حتى إباءه بذلك مإعلم
باب في وقدم قبله قبوله العلم يوجب الذي الوجه مإن عنده وثبت الختم صحيح
ًا فيه تقديمه عليه تعالى لله بالحق مإورده سؤال يكتب وإنما بالتوفيق، مإعان

هذا كتابة أن فتبين لحيائأها، ل الخصومإات لفصل نصب القاضي لن المدعي؛
ًا، ليكون المدعي لسؤال كان الكتاب المدعي، حق القاضي كتاب ولن مإعذور

طلبه. بعد يوفى إنما النسان وحق
الشهود أسماء الكتاب في يذكر الكاتب القاضي أن الله رحمه مإحمد عن وروي
ًا فيكتب: وأشهدت الكتاب، على أشهدهم الذين ًا فلن ًا وفلن كتابي على وفلن

أمإر الكتاب مإضمون على والشهاد بحضرتهم كتابي على وسأختم ومإضمونه،
المكتوب القاضي الله رحمهما ومإحمد حنيفة أبي قول على أن ذكرنا لما لزم،
الختم وكذلك الكتاب، مإضمون على الشهود يشهد حتى الكتاب يقبل ل إليه

واختار عندهما، شرط الختم على الشهادة يمكنهم حتى لزم شرط بحضرتهم
بها، بأس ل زيادة وإنه الكتاب قطاع أوصال على علمإته كتابة المتأخرين بعض

وإخراج فيها قطعة إدخال احتمال ينتفي الكتاب على بالختم لن إليها؛ يحتاج ول
والتبديل.  التغيير احتمال ينتفي كما عنها، قطعة

في ويكتب وغيره، السجلت في كما وآخره الكتاب صدر على القاضي وقع ولو
على يشتمل وإنه وعندي، مإني فيه جرى بما بأمإري عني كتب الكتاب هذا آخره

مإكتوب الباطن وعلى كذا، مإكتوب ظاهره على الوصال وعلى قطعة وكذا كذا
التوثيق، في مإبالغة الشياء هذه بذكر كذا خاتمي ونقش بخاتمي وسأختمه كذا،
الحتمال. عن الختم بسبب المإن وقع لنه به؛ بأس ل به يتوثق لم ولو

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
الذي بين يجمع أن إليه للمكتوب ينبغي إليه المكتوب إلى الكتاب انتهى إذا ثم

كتابة أنه على البينة يقبل أن له ينبغي ول يطلبه خصمه، وبين بالكتاب خاصمه
خصمه؛ وبين المدعي بين إليه للمكتوب يجمع وإنما خصمه، ومإعه إل القاضي

حضورهما. عند ذلك يمكنه وإنما بينهما، الخصومإة فصل إلى يحتاج لنه
في عليه المدعى القاضي ويسأل عليه، حقه يدعي والمدعي بينهما جمع إذا ثم

الكتاب، عن الستغناء ووقع بإقراره، ذلك القاضي ألزمإه به أقر فإن دعواه،
على الكتاب يعرض الحجة إقامإة إلى المدعي احتاج إذا حتى دعواه جحد وإن

فلن، القاضي كتاب فيقول هذا؟ له: مإا يقول فالقاضي عرض، فإذا القاضي،
حقيقة ليعرفا القاضي ذلك كتاب هذا أن على البينة القاضي: هات له فيقول



الشهادة. والحجة ذلك، على الحجة فيسأله الحال،
كتاب هذا أن على البينة سمع ولو جاز، خصمه حضرة غير مإن الكتاب قبل ولو

على البينة قبول شرط الخصم فحضرة يجوز ل خصمه حضرة غير مإن القاضي
على البينة قبول شرط الخصم حضرة كان وإنما الكتاب، قبول شرط ل الكتاب

حضرة مإن لقبولها بد فل الشهادة، هذه إلى مإضافا القضاء لن الكتاب؛
حقوق في شهادة هذه ولن الخصم؛ حضرة مإن للقضاء بد ل (الخصم) كما

الخصم.  بحضرة إل العباد حقوق في الشهادة تقبل ول العباد

حاضر خصم مإعه وليس ذلك قبل الشروط: وإن في الله رحمه مإحمد وقول
هذا أن الشهود اشهد إذا الكتاب. ثم على البينة قبول ل الكتاب، قبول به أراد

في مإا وفسروا علينا وقرأه بحضرتنا، ختمه بخاتمه مإختوم فلن، القاضي كتاب
يقبله. فالقاضي به، وشهدوا وجهه على الكتاب

إليه للمكتوب ينبغي القاضي إلى كتاب وصل إذا رستم» أنه ابن «نوادر وفي
وإن وقبله به عمل عدلوه فإن عدل؟ أهو الكاتب القاضي عن الشهود يسأل أن
تشترط التي الرواية على لزم السؤال وهذا به، يعمل ول يقبله ل يعدلوه لم

ًا، لصيرورته العدالة ليكون الحتياط بطريق السؤال هذا الفتوى وعليه قاضي
جاحد، قالوا: هو الله: إن رحمه لمحمد رستم: قلت ابن قال الخلفا، عن أبعد

ًا كان فإن به، قضى فيما قال: أنظر أمإضيته. للحق مإوافق
رحمهما ومإحمد حنيفة أبي قول على يصنع؟ مإاذا الكتاب قبل إذا القاضي ثم

القضاء لمإكان الفتح لن الخصم؛ بحضرة الفتح يكون أن والولى يفتحه، الله
حقيقة. بقضاء ليس الفتح لن جاز؛ مإنه مإحضر بغير فتح وإن القضاء، مإكان

ًا فيه مإا كان إن فيه نظر فتحه إذا ثم الكتاب ختم الشهود، به شهد لما مإوافق
ًا كان وإن والمحاضر، بالسجلت يفعل كما عنده ووضعه بخاتمه وهذه مإخالف

ًا كان فإن الشهادة، ل القاضي كان إن عدل اسم الشهود عن سأل مإوافق
بالعدالة. يعرفهم

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

الشهود؛ عدالة حضور قبل الكتاب يفتح القاضي» ل «أدب في الخصافا وذكر
ربما الشهود ولن القضاء؛ يجوز ل الشهود عدالة ظهور وقبل للقضاء الفتح لن

الكتاب؛ فتح بعد الشهادة أداء يمكنهم ول آخرين شهود إلى فيحتاج يعدلون ل
الله رحمه مإحمد قاله ومإا الحقوق تضييع إلى فيؤدي خاتمه، عليه ليس لنه

حتى الكتاب يصح لم فلو شرط، الكتاب في مإا على الشهادة عندهما لن أصح؛
لن بها؛ القضاء للقاضي أمإكن عدالتهم ظهور قبل مإاتوا فإن فيه، بما يشهدوا
يشترط لم لما يوسف أبي قول وعلى القضاء، يمنع ل الداء تمام بعد الموت

يحتاج ل والختم الكتاب على بشهادتهم واكتفى الكتاب في مإا على شهادتهم
عدالتهم. ظهور قبل الكتاب فتح إلى

الله رحمه حنيفة أبي قول قياس في أن الله رحمه مإحمد عن سماعة ابن وذكر
فإذا عليه، المدعى يحضر أن للقاضي ينبغي حق في بكتاب الرجل جاء إذا

سأله قال: نعم فإن عليه؟ يدعى الذي هذا أهو بالكتاب جاء الذي سأل أحضره
َوكيل ذلك بعد الكتاب صاحب قال: أنا فإن الكتاب؟ صاحب أو الكتاب في أنت أ



بن فلن وأنا الطالب وكيل قال: أنا وإن القاضي، كتاب أنه على البينة سأله
ًا وأن فلن بن فلن أنه البينة يسأل فإنه فلن، وكله.  فلن

أنه البينة القاضي يسأله ل حيث الحق صاحب قال: أنا إذا وبينما هذا بين فرق
الكتاب هذا كتب الكاتب القاضي أن يشهدون الكتاب شهود لن فلن؛ بن فلن

قال: أنا إذا فأمإا والنسب، السم عن الستغناء وقع إليه أشاروا وإذا لجله،
أن يشهدون بل شهادتهم في إليه يشيرون ل الكتاب فشهود فلن وكيل

المسمى وكل الغائأب وأن الغائأب، فلن لجل الكتاب كتب الكاتب القاضي
ًا الكتاب وجد فلعله اسمه، إثبات مإن بد فل والنسب، بالسم فأخذه مإطروح

حتى الوكالة إثبات ومإن ونسبه اسمه إثبات مإن بد فل غيره، بحق يأخذ أن وأراد
ًا يصير أن قبل الكتاب على بينة أقام فإن الكتاب، دعوى مإنه يسمع خصم

وفي الله، رحمه حنيفة أبي قول وهو يقبله، ل أن القياس وكالته ببينة يقضى
الكلم وسيأتي روايتان، يوسف أبي وعن مإحمد، قول وهو الستحسان: يقبل،

تعالى. الله شاء إن هذا بعد
الوكالة على البينة القاضي سمع الله: إذا رحمه مإحمد عن سماعة ابن قال

عدالتهم، ظهر ثم الكاتب، القاضي عزل الشهود عدالة تظهر أن فقبل والكتاب،
ًا، بالمإرين القاضي قضى كتاب بالكتاب: فلن وأمإا فظاهر، بالوكالة أمإا جميع

تم فقد الشرائأط بجميع وأتوا بالكتاب شهدوا فحيث الشهادة، لنقل القاضي
تم الذي بالنقل يخل ل ذلك لن العزل؛ لمكان ذلك بعد القضاء يمنع فل النقل

به.
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فأراد الكاتب، القاضي عزل حتى الكتاب بينة تعدل ولم الوكالة بينة عدلت وإن

العزل لن مإنه؛ ذلك يقبل ل والختم، الكتاب على أخرى بينة يقيم أن الوكيل
يمتنع فهذا الكتاب، يضيع وذلك الكتاب، قبل كالعزل فصار النقل، تمام قبل وجد

به.  القضاء

الوكيل فأراد الكاتب، عزل حتى الوكالة بينة تعدل ولم الكتاب بينة عدلت وإن
ًا أن على البينة يقيم أن البينة، قبلت الشهود، وعدلت يومإئذ، وكله كان قد فلن

الكتاب بينة أن وظهر مإتقدم، زمإان في بالوكالة يقضي لنه بالوكالة؛ وقضى
الله، رحمه مإحمد قول على يتأتى إنما التفريع الخصم. وهذا مإن قامإت والختم

بالوكالة القضاء قبل الكتاب على البينة قوله على لن حنيفة؛ أبي قول على ل
مإقبولة. غير
بينا. هل مإا نحو على الشرائأط بجميع وأتى وفتحه الكتاب القاضي قبل إذا ثم

فلن بن فلن بالكتاب جاء الذي أن القاضي علم إن الكتاب؟ في بما يقضي
لم وإن يقضي، الكتاب صاحب أنه الشهود شهد أو الخصم، أقربه أو الفلني،

لفلن بالحق ينطق الكتاب لن فلن؛ بن فلن أنه البينة سأله هذا مإن شيء يكن
جاء الذي فلعل فلن، بن فلن أنه إليه المكتوب يعلم أن مإن بد فل فلن، بن

سأل وإن حقه، ليأخذ الحق صاحب باسم تسمى الحق صاحب غير بالكتاب
ًا أحسن فهو ذلك قبل البينة للمسافة.  قصر



ًا يدعي المدعي كان وإن أن وذكر كتابه، في كتب الكاتب فالقاضي بالرث دار
ب90( مإنه الملك يتلقى مإن تعريف في ذكر فقد مإات، فلن بن فلن بن فلن

ثبوتها بواسطة يكون إنما الرث يحتمه للوارث بالملك القضاء لن ) بالرث؛4
الوارث، إلى مإنه ينتقل ثم له القضاء ليمكنه مإعرفته مإن بد فل للمورث،
ًا يكتب: وترك ثم ونسبه، اسمه بذكر وتعريفه إلى فلن بني في بالكوفة دار

ًا الدار هذه يكتب: وكانت ثم ذكرنا، مإا آخر ًا مإلك فلن بن فلن بن لفلن وحق
ًا وخلف توفي أن إلى تصرفه وتحت يده وفي هذه وترك غيره، له وارث ل فلن
ًا المحدودة الدار ًا له أعلم ل المدعي بذكر يكتفي أن ينبغي ول له، مإيراث وارث

ًا، له أعلم قال: ل إذا لنه غيري؛ بل لنفسه الدار جميع استحقاق ادعى فما وارث
الدار جميع بملكية له يقضي فكيف علمه، إلى بالضافة ذلك في الشك أظهر

إلى توفي فلن بن فلن أن فشهدوا وفلن بفلن المدعي فلن وأتاني يذكر، ثم
ذكرنا. مإا آخر
(في) ذلك له يكتب أن القاضي مإن المدعي وطلب العقار في الدعوى وقع وإذا

ًا، المدعى ويكون المدعي بلد في العقار يكون أن وجهين: إمإا على فهذا كتاب
المدعي، فيه الذي البلد غير آخر بلد في العقار يكون أن وإمإا آخر، بلد في عليه
في يكون أو عليه المدعى فيه الذي البلد في يكون أن وجهين: إمإا على وإنه
له يكتب القاضي كلها الوجوه وفي عليه، المدعى فيه الذي البلد غير آخر بلد

ًا؛ بذلك عليه. للمدعى الغيبة هذه في العبرة لن كتاب
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
إلى الكتاب ووصل عليه المدعى فيه الذي البلد في العقار كان إن ذلك فبعد

وأمإر للمدعي، به ويحكم بينا، مإا على بشرائأطه به يعمل إليه المكتوب
التسليم عن عليه المدعى امإتنع وإن المدعي، إلى بتسليمه إليه المحكوم
تسليمه.  على فيقدر وليته في العقار لن بنفسه؛ يسلم فالقاضي

إن بالخيار، إليه المكتوب فالقاضي المدعي، فيه الذي البلد في العقار كان وإن
يقضي حتى الكاتب القاضي إلى المدعي مإع وكيله أو عليه، المدعى يبعث شاء

له وكتب له وسجل الحجة لوجود به حكم شاء وإن إليه، العقار ويسلم عليه، له
لن إليه؛ العقار يسلم ل ولكن ذلك على وأشهد يده في ليكون العقار، قضية
ل أمإا التسليم، يمنع العجز أن إل التسليم على يقدر فل وليته في ليس العقار

إليه. يسلم ل ولكن للمدعي بالعقار قال: يحكم فلهذا بالملك، الحكم يمنع
بينة وأقام الكاتب القاضي إلى إليه المكتوب القاضي قضية المدعي أورد إذا ثم

ذلك تنفيذ إلى يحتاج لنه البينة؛ هذه يقبل ل الكاتب فالقاضي قضائأه، على
ينبغي ولكن الغائأب على يجوز فل القضاء، بمنزلة القضاء وتنفيذ القضاء،
المدعى المدعي بأمإر له وسجل للمدعي قضى إذا أنه إليه، المكتوب للقاضي

ًا المدعي مإع يبعث أن عليه كتب ذلك أبى فإن المدعي، إلى الدار لتسليم أمإين
ًا، الكاتب إلى إليه المكتوب ويخبره إليه وصل الذي كتابه كيفية ويحكي كتاب

عليه وبحكمه المدعي بحضور عليه المدعى وبين المدعي بين جرى مإا بجميع
ًا مإعه يبعث أن إياه، وأمإره بالعقار ثم ذلك عن وامإتناعه إليه، العقار ليسلم أحد
فلن على له بحكمي وإعلمإك إليك الكتاب المدعي وسألني قبلك وذلك يكتب،
لله يحق بما وإيانا الله يرحمك ذلك في فاعمل العقار، هذا إليه ليسلم بذلك



مإوصل فلن بن فلن المدعي إلى الكتاب في المحدود العقار ويسلم عليك
إلى العقار سلم الكاتب القاضي إلى الكتاب هذا وصل فإذا إليك، هذا كتابي

عليه.  المدعى يد مإن وأخرجه المدعي

فالقاضي عليه، المدعى فيه الذي البلد غير آخر بلد في العقار كان وإن
إلى المدعي مإع وكيله أو عليه، المدعى بعث شاء إن بالخيار إليه المكتوب

ًا إليه ويكتب العقار، فيه الذي البلد قاضب بالعقار للمدعي يقضي حتى كتاب
يسلم ل ولكن له، وسجل للمدعي به حكم شاء وإن عليه، المدعى بحضرة
المدعي. فيه الذي البلد في العقار كان إذا فيما بينا مإا نحو على إليه العقار

كيف الله رحمه يوسف أبي عند البق العبد في يكتب أن القاضي أراد فإذا
صورته: يكتب؟

ٌي رجل فأخذه سمرقند إلى أبق عبد بخاري لرجل كان إذا به فأخبر سمرقند
المولى فطلب ببخارى، شهوده إنما بسمرقند شهود للمولى وليس المولى،

ذلك إلى يجيبه فالقاضي عنده، الشهود شهد بما يكتب أن ببخارى قاض مإن
ًا له ويكتب يكتب: أنه غير الديون في بينا مإا نحو على سمرقند قاضي إلى كتاب

كذا حليته فلن له يقال الذي السندي العبد أن وفلن، وفلن فلن عندي شهد
فلن يد في واليوم سمرقند إلى أبق وقد هذا، المدعي فلن مإلك كذا وقامإته

(. إلى شاهدان كتابه على وشهد حق بغير بسمرقند
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

سمرقند قاضي عند يشهدا حتى الكتاب في مإا ويعلمهما سمرقند، ...) إلى
مإع العبد يحضر سمرقند قاضي إلى الكتاب هذا انتهى فإذا فيه وبما بالكتاب،

تقبل حتى فيه وبما بالكتاب سمرقند قاضي عند يشهدا حتى يديه في الذي
بالجماع.  شهادتهما

حلية وجد فإن الكتاب، فتح عنده عدالتهما وثبتت شهادتهما، القاضي قبل فإذا
ًا فيه المذكور العبد هذا رد الكاتب القاضي عند الشهود به شهد لما مإخالف

ًا كان وإن الكتاب، في به المشهود غير العبد هذا أن ظهر إذ الكتاب ِبل مإوافق ُق
لم الشهود لن بالعبد، له يقضي أن غير مإن المدعي إلى العبد ودفع الكتاب
ً ويأخذ العبد بحضرة يشهدوا عنق في ويجعل العبد، بنفس المدعي مإن كفيل

ًا العبد ويكتب سرق أنه الطريق، في أحد له يتعرض ل حتى رصاص مإن خاتم
ًا في مإا وعلى وختمه كتابه على شاهدين ويشهد بذلك بخارى قاضي إلى كتاب

الكتاب هذا أن الشهود وشهد بخارى، قاضي إلى الكتاب وصل فإذا الكتاب،
شهدوا الذين شهوده يحضر أن المدعي أمإر وخاتمه، سمرقند قاضي كتاب
المدعي. هذا مإلك أنه العبد بحضرة فيشهدون مإرة أول عنده
يوسف أبي عن الروايات اختلفت بخارى؟، قاضي يصنع مإاذا بذلك شهدوا فإذا
الخصم لن بالعبد؛ للمدعي يقضي ل بخارى قاضي أن الروايات بعض في ذكر

ًا يكتب ولكن غائأب عنده، جرى مإا فيه ويكتب سمرقند، قاضي إلى آخر كتاب
حتى سمرقند إلى مإعه بالعبد ويبعث فيه ومإا وختمه كتابه على شاهدين ويشهد
في وبما والختم بالكتاب عنده الشاهدان وشهد سمرقند، قاضي له يقضي
عليه المدعى بحضرة بالعبد للمدعي قضى الشاهدين، عدالة وظهرت الكتاب



المدعي. كفيل وأبرأ
إلى ويكتب للمدعي بالعبد يقضي بخارى قاضي أخرى: إن رواية في وقال

ّوز التي الرواية وعلى المدعي، كفيل يبرئ حتى سمرقند قاضي يوسف أبو ج
لم إذا المدعي أن غير العبد في ذكرنا مإا «المإالي» وصورته في القاضي كتاب
ًا، ثقة يكن حتى المدعي يأمإر ولكن إليه يدفعها ل إليه المكتوب فالقاضي مإأمإون

مإعه؛ بها يبعث وعقله بدينه إليه المكتوب فالقاضي مإأمإون، ثقة برجل يجيء
يصل أن قبل الكاتب القاضي مإات وإذا واجب، الجرح باب في الحتياط لن

عندنا.  الكتاب بهذا يعمل ل إليه فالمكتوب إليه، المكتوب إلى الكتاب

كتاب ووجهه: أن الشافعي، قول وهو «المإالي»: يعمل في يوسف أبو وقال
شهادة ينقل بكتابه لنه الشهادة، على الشهادة بمنزلة القاضي إلى القاضي

تم قد والنقل إليه، المكتوب القاضي إلى بالحق عنده شهدوا الذين الشاهدين
وإنه القضاء، قبل الشهادة أداء بعد مإاتوا إذا الفرع شهود بمنزلة فكان بالكتابة

القضاء. يمنع ل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أن إل عنده شهدوا الذين شهادة أداء نقل كان وإن الكاتب القاضي ولنا: أن
ولم القاضي، مإن إل النقل هذا يصح ل أنه ترى أل القضاء، حكم النقل لهذا

النقل هذا الكاتب القاضي على ووجب ولفظه: الشهادة، العدد فيه يشترط
النقل لهذا أن فدل قضاء، البينة بسماع القاضي على يجب ومإا البينة، بسماع

ول إليه، المكتوب على القضاء بوجوب تمامإه لن بعد؛ يتم ولم القضاء حكم
يكن فلم قراءته وقبل إليه الكتاب وصول قبل إليه المكتوب على القضاء يجب
ًا، النقل قبل القاضي مإات إذا القضية سائأر في كما القاضي بموت فيبطل تامإ

يتوقع مإا لن القضاء؛ قبل الشهادة بعد مإاتوا إذا الفرع، شهود بخلفا إتمامإها
الكاتب القاضي جهة مإن المتوقع أمإا تم، وقد للقضاء مإوجب أداء جهتهما مإن
إذا الشهادة، مإسألة مإن الكتاب مإسألة ولن بعد، يتم ولم القضاء مإوجب نقل
ًا، الشهادة تبطل وهناك الداء تمام قبل ومإات الشاهد: أشهد قال قبل ولو أيض
مإحل صادفا قضاءه لن أمإضاه؛ آخر قاض إلى رفع ثم به وقضي هذا مإع

الجتهاد.
وجوب لن القراءة، قبل إليه الكتاب وصول بعد مإات إذا فيما الجواب وكذلك
النقل يكن لم القراءة فقبل القراءة عند يكون إنما إليه المكتوب على القضاء

ًا، بالموت.  فيبطل تامإ

ذكر هكذا به يعمل إليه المكتوب فإن والقراءة، الكتاب وصول بعد مإات إذا وأمإا
الله رحمه حنيفة أبي عن ويعقوب زفر اختلفا في وذكر الرواية»، «ظاهر في
قبل مإن المتوقع لن الرواية»؛ «ظاهر في ذكر مإا والصحيح يقضي، ل أنه

يضر، ل ذلك بعد فموته مإنه النقل تم وقد الشهادة، نقل الكاتب القاضي
القضاء بوجوب القول فأمإكن حي، وإنه القضاء إليه المكتوب قبل مإن والمتوقع

إذا فيما كالجواب فيه فالجواب الكاتب عزل الكاتب. فإن القاضي مإات إذا عليه
الفصل. يوجب ل المعنى إذ مإات
الكتاب فوصل آخر، قاٍض مإكانه واستعمل عزل أو إليه المكتوب مإات إذا وأمإا



يصل مإن كل وإلى الكتاب في كان إن ينظر به؟ يعمل هل استعمل، الذي إلى
ًا عندنا به يعمل ل بخلفه كان وإن به، يعمل المسلمين قضاة مإن إليه، خلف

)4أ91( على اعتمد الكاتب القاضي لن قولنا؛ والصحيح الله، رحمه للشافعي
مإعصومإين غير لنهم المإانات؛ أداء في يتفاوتون والقضاة وأمإانته، الول علم
هاهنا. وإذا فكذا صحيح، التعيين وثمة المإوال، في كالمإناء فصاروا الخيانة، عن
يملك ل إليه، المكتوب وغير إليه المكتوب غير الثاني أن ظهر التعيين صح

مإن إليه يصل مإن كل وإلى الكتاب، في كان إذا مإا بخلفا بالكتاب، القضاء
ًا الكل فكان وأمإانتهم الكل علم على اعتمد هناك لن المسلمين؛ قضاة مإكتوب
بخلفه. هاهنا أمإا إليهم،
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

فلم آخر، قاٍض إلى القاضي بكتاب الرجل جاء الحوالة: وإذا كتاب في وقال
قاض إلى له يكتب أن إليه المكتوب القاضي الطالب فسأل ثمة، خصمه يجد
ذكرنا؛ مإا الثبوت وشرط ذلك، عنده ثبت إذا فعل الول القاضي مإن أتاه بما آخر

ً صار الكاتب القاضي عند شهدوا الذين الشهود شهادة لن وهذا إلى مإنقول
ًا، إليه المكتوب حقيقة عنده شهدوا ولو حقيقة عنده شهدوا لو بما فيعتبر حكم

ًا له يكتب أن القاضي مإن المدعي وطلب خصمه الذي البلد قاضي إلى كتاب
ًا؟ له يكتب أنه أليس هناك، يكتب إنما إليه المكتوب القاضي أن إل هنا، كذا كتاب
ل الغائأب على بالحق الول القاضي كتاب عنده والثابت عنده، ثبت مإا بقدر
شاء وإن الحجة أصل هو لنه الول؛ القاضي كتاب ويفسخ فيكتب الحق، نفس
آخذ ل الول: إني للقاضي قال المدعي، كان إن وكذلك كتابه، في ذلك حكاه

ذلك فكتب كذا، بلد قاضي إلى فاكتب الخصم بلد إلى يصحبني مإن الشهود مإن
عسى النسان فإن ذلك، إلى القاضي أجابه الخصم، بلد قاضي إلى القاضي

الخصم، بلد إلى يذهب فلعله الكاتب، بلد مإن يجد ل فربما بهذه مإبتلى يصير
تلك إلى البلدة هذه ومإن الخصم، بلد إلى يذهب أخرى بلدة مإن قافلة ويجد

على فأشهدوا الكتاب على الذين الشهود عرض لو هذا على وكذلك البلدة،
ذلك.  جاز شهادتهم

عند الشرائأط مإن ذكرنا بما الكتاب على الصول شهادة على الفروع شهد وإذا
الحقوق إثبات في حجة الشهادة على الشهادة لن يقبله؛ فإنه إليه المكتوب

بشهادة فيثبت الشهادة، على بالشهادة يثبت أن فجاز الشبهات، مإع تثبت التي
كان فلو إليه، القاضي كتاب الصول بشهادة ويثبت الصول، شهادة الفروع

نيسابور قاضي إلى أو مإرو قاضي إلى لي الول: اكتب للقاضي قال المدعي
نيسابور، قاضي إلى ذهبت وإل ثمة خصمي وجدت فإن مإرو، إلى أذهب حتى

هذا في توسع لنه (إلى) ذلك؛ يجيبه الله: القاضي رحمه يوسف أبي قول فعلى
ّوز حتى الباب للحاجة، المسلمين قضاة مإن إليه يصل مإن كل إلى الكتاب ج

ومإحمد حنيفة أبي وعند أولى، فهاهنا ثمة يجوز كان فإن أعظم، فيه والجهالة
مإانعة عندهما إليه المكتوب جهالة لن الوجه؛ هذا على يكتب ل الله رحمهما

الكتاب. صحة
على البينة وأقام هناك خصمه الطالب فوجد مإرو قاضي إلى كتب كان ولو



أن قبل المطلوب هرب ثم المطلوب بحضرة مإرو قاضي عند بشرائأطه الكتاب
أبو قال الشهود، عدالة ظهرت ثم سرخس، إلى وذهب الشهود، عدالة تظهر

سرخس. قاضي إلى يكتب أن إليه المكتوب للقاضي الله: ليس رحمه يوسف
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
رحمه مإحمد ذكرها مإسألة فرع المسألة وهذه ذلك، الله: له رحمه مإحمد وقال
البينة وأقام مإالً، آخر على ادعى إذا الرجل أن وهو «الزيادات»، في الله

يقضي أن للقاضي ليس المطلوب هرب ثم وجحوده، المطلوب مإن بمحضر
ولية للقاضي وليس الحق، للزام القضاء لن الله؛ رحمه مإحمد عند البينة بتلك
الطعن عن عجزه يظهر لم ولنه بالقضاء؛ عليه اللزام يصح فل الغائأب على

القضاء.  يجوز فل بالدفع ليأتي ذهب فلعله الغيبة، بسبب

الخصم حضرة لن البينة؛ بتلك عليه يقضي أن الله: له رحمه يوسف أبو وقال
البينة سماع شرط هو الذي للجحود شرطت إنما عليه، البينة سماع لجل

ًا الحال وليصير ولم جحد وقد به يأتي دفع له كان لو حتى عليه، للمدعى مإعلومإ
يقضي أن للقاضي فكان الدفع، عن عجزه على فدل هرب، حتى يدفع يأت
عليه يقضي القاضي وهناك غاب، ثم عليه المدعى أقر لو مإا على وقياسه عليه

هنا. كذا بإقراره
الحق يوجب القرار أن والفرق البينة، وبين القرار بين فرق الله رحمه ومإحمد
إلزام الخصم غيية حال القضاء في يكن فلم به، القضاء اتصال غير مإن بنفسه
القضاء اتصال قبل بنفسها الحق توجب ل الشهادة فأمإا الغائأب، على الحكم

ل وإنه الغائأب، على الحكم إلزام فيه كان الخصم غيبة حال بها قضى فلو بها،
البينة، مإع الطعن عليه يفسد الخصم غيبة مإع بالبينة القضاء جاز لو ولية يجوز

له لحق فإنه القرار، بخلفا والطعن الدفع في حقه يفوت ل حتى يقضى فل
رحمهما مإحمد مإع أنه حنيفة أبي قول مإن والظاهر اختار، فلهذا الطعن، في

ل الله رحمه يوسف أبي عند المطلوب غيبة مإع يقضي أن له كان وإذا الله،
يكتب.  فل الكتاب إلى حاجة

كتاب وثبت عنده ظهر وقد يقضي، أن له يكن لم لما الله رحمه مإحمد وعند
رجع فإن المدعي، لحق إحياء غيره إلى يكتب أن له كان فيه ومإا القاضي
لني أخرى؛ بلدة قاضي إلى لي وقال: اكتب الول الكاتب القاضي إلى الطالب

ذلك عليه يرد حتى ذلك في له يكتب ل فإنه البلدة، تلك في خصمي أجد لم
فلما حقه، واستوفى خصمه وجد أنه يجوز إذ يقول فيما مإبهم لنه الكتاب؛
ًا، مإنه ليأخذ الحيلة بهذه يحتال أن أراد أخرى بلدة إلى خصمه ارتحل فيحتاط ثاني

قد فالنسان يكتب، الن رد فإذا الكتاب، ذلك عليه يرد حتى يكتب ول القاضي
ومإا أخرى، بلدة إلى إليه المكتوب بلدة مإن خصمه يرتحل بأن بهذا مإبتلى يصير
أخذ لو إليه المكتوب القاضي لن الكتاب؛ برد زال قد الحتمال مإن ذكرنا

ًا فيكتب بالكتاب، يذهب حتى المدعي يترك ل المدعي بحق عليه المدعى ثاني
المدعي. لحق إحياء
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا له يكتب أن أراد الكاتب القاضي أن ولو أنه مإع عليه الكتاب ذلك رد قبل ثاني



قاضي إلى مإرة له كتب قد أنه الكتاب، في يبين أن ينبغي (ينبغي) ذلك ليس
ضاع قال: قد الطالب أن لو وكذلك اللتباس، به ليزول النسخة بهذه كذا بلدة
ًا، له يكتب أن القاضي مإن وطلب الكتاب مإني في وبين قلنا لما يكتب ثاني

به يزول حتى ضاع أنه زعم وإنه مإرة النسخة بهذه له كتب قد أنه الكتاب
اللتباس. 

ًا كتب القاضي»: وإذا «أدب في قال يده مإن الكتاب يخرج فلم لرجل، بحق كتاب
أن للقاضي ينبغي ل فإنه إليه فقدمإه عليه، الكتاب أخذ الذي الخصم حضر حتى

سمع إنما لنه بحضرته؛ ذلك على البينة المدعي يعيد حتى بذلك عليه يقضي
عن الشهادة تحمل إذا الفرع شاهد بمنزلة فصار للقضاء، ل للنقل البينة تلك

ًا عنده يشهدوا حتى الصل بشهادة يقضي أن له يكن لم استقضى ثم الصل ثاني
ليقضي ل عليها شهادته ليتحمل الشهادة تلك مإنهم سمع إنما لنه الحق؛ على
حضرة صحتها شرط للقضاء البينة لن وهذا بها، يقضي أن له يجز فلم بها،

بها. القضاء يجوز فل يوجد ولم جحوده وتقدير الخصم
المصر: في مإعه وهو قلده، أي استعمله الذي المإير إلى القاضي كتب وإن

المإير، يعرفه ثقة مإعه بالكتاب وبعث والشهادة القصة وقص المإير الله أصلح
ًا يكن لم وإن جائأز، فهو المإير أمإضاه فإن ًا، ول مإعنون عليه شهد ول مإختومإ

استحسان. وهذا وختمه القاضي كتاب أنه الشهود
واسم المإير واسم القاضي، باسم عنوان عليه يكن لم إذا يجوز ل أن والقياس

ًا يكون ول وأجدادهما، آبائأهما لم إذا الكتاب لن شاهدان؛ عليه شهد ول مإختومإ
ًا يكن بدون ولنه والتبديل؛ والتغيير والنقصان الزيادة فيه يؤمإن ل مإختومإ

كان إذا كما يقبل ل أن فوجب إليه القاضي كتاب أنه يثبت ل والعنوان الشهادة
القاضي. إلى القاضي كتاب في وكما آخر مإصر في المإير
به يستعين لنه ينكر؛ المصر في المإير إلى القاضي كتاب الستحسان: أن وجه
مإا بخلفا (إلى) حرج أدى الشرائأط هذه شرطنا فلو بنفسه، يعجز مإا كل في
المإير إلى الكتاب في التغيير على أحد يتجاسر مإا قل ولنه مإصرين؛ في كانا إذا
إلى أحدهما نقل مإا فيتذاكران قريب، عن يلتقيان لنهما واحد؛ مإصر في كانا إذا

كان إذا مإا بخلفا ذلك، على أحد يتجاسر فل حصل لو التغيير على فيقفان الخر
الحتياط.  في فيبالغ التغيير على يقف ل لنه آخر؛ مإصر في

يقبل وإنما عامإلها، كتاب ول قرية أو برستاق كتاب ُيقبل «الصل»: ول في قال
على لن الرواية»؛ «ظاهر على وجماعة. وهذا مإنبر فيها مإدينة قاضي كتاب

القضاء، حكم القاضي ولكتاب القضاء، لنفاذ شرط الرواية»: المصر «ظاهر
الرستاق كتاب يقبل القضاء لنفاذ فيها المصر يشترط لم التي الرواية على أمإا

القرية. وقاضي
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً أن ولو فقال له القاضي وقضى له، أنها البينة الخر أقام أمإة يديه في رجل

إليه الثمن دفعت وقد كذا بلد في وهو فلن مإن اشتريتها يديه: إني في الذي
يريد لنه عنده، يصح بما ذلك في له يكتب فإنه لي، واكتب شهودي فاسمع
كما القاضي فيه فيكتب الديون، سائأر بمنزلة فصار دين، وإنه بالثمن الرجوع



الديون. سائأر في
أقرت مإا ) بعد4ب91( الصل حرة أنها ادعت رجل يدي في جارية أن ولو

صحة يمنع ل التناقض لن إمإا بحريتها؛ القاضي قضى البينة وأقامإت بالرق
بشرط ليست المإة دعوى لن أو الفسخ؛ تحتمل ل لنها الحرية؛ في الدعوى
مإن اشتراها أنه على البينة يديه في الذي أقام حريتها. فإن على البينة لسماع

لنه ذلك؛ إلى يجيبه الكتاب القاضي مإن وطلب الثمن، ونقده بكذا الغائأب فلن
ادعت ولكن حريتها على البينة تقم لم أنها دين. ولو وإنه بالثمن الرجوع يريد

جعلها بالرق إقرارها على بينة اليد لذي يكن ولم بالرق، إقرارها وأنكرت الحرية
ًا حنيفة أبي عند يمين بغير قولها والقول نفسها، يد في لنها حرة؛ القاضي خلف

اليمين.  عليها يجعلن فإنهما لهما،

شهودي مإن فاسمع الثمن ونقدته فلن مإن اشتريتها اليد: إني ذو قال فإن
في أن الولى. والفرق المسألة بخلفا ذلك إلى يجيبه ل بالثمن عليه لرجع
على كانت وقد كانت، مإا على تركها بل بحريتها قضى مإا القاضي المسألة هذه

السلم دار في كانت ومإن السلم، دار الدار لن الدار؛ ظاهر بحكم الحرية
مإخالف سكوتها لن دعواها؛ قبل بحريتها يحكم يكن لم لكن حرة، أنها فالظاهر

القاضي فتركها الظاهر ذلك حكم تقرر فقد الحرية ادعت فإذا الظاهر، لذلك
قضاء هذا يكن لم وإذا بقضائأه، وجبت الحرية أن ل الظاهر، أوجبه مإا على

على الرجوع حق للمشتري يكون فل البائأع، حق في الحرية تظهر لم بالحرية
قضاء وإنه بالبينة، وأوجبها بالحرية قضى القاضي الولى المسألة في أمإا البائأع
على الرجوع لهما فيستحق البائأع حق في الحرية فتظهر كافة، الناس على

البائأع.
يرجع ل اليد صاحب وصدقها بالرق أقرت بعدمإا الصل حرية ادعت إذا وكذلك

اليد، صاحب بإقرار ظهرت إنما الحرية لن البائأع؛ على بالثمن المشتري
حرية وادعت ابتداء، الرق أنكرت إذا وكذلك البائأع، على حجة يكون ل وإقراره
البائأع، على بالثمن يرجع أن للمشتري يكون ل قولها القول كان حتى الصل

الصل حرة أنها يعلم مإا الفصلين هذين في البائأع يحلف أن المشتري أراد فإن
به أقر لو مإعنى عليه يدعي لنه ذلك؛ فله البائأع على بالثمن الرجوع به يريد

ادعاه بما أقر فقد نكل وإن عليه، شيء ل حلف فإن يستحلف أنكر فإذا يلزمإه،
الثمن. جميع رد فيلزمإه المشتري

 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

صحيحة دعوى على يترتب التحليف وإن هاهنا، البائأع يحلف قيل: كيف فإن
الشراء على القدام فإن التناقض، لمكان تصح لم المشتري مإن الحرية ودعوى

تناقضها مإع صحيحة المشتري مإن الحرية دعوى بل قلنا: ل عليها بالرق إقرار
هذين في المشتري أن فلو الحرية، دعوى صحة تمنع ل التناقض أن عرفا لما

به يريد حريتها على البينة يقيم أن أراد ولكنه البائأع تحليف يطلب لم الفصلين
بينته. سمعت البائأع، على بالثمن الرجوع

ًا رجل ادعى إذا وبينما هذا بين فرق بالعين اليد صاحب وأقر رجل يدي في عين
اليد: أنا صاحب قال فلو بالثمن، بائأعه على يرجع أن اليد لصاحب يكون ل له



بينته، تسمع ل البائأع على الرجوع به يريد المدعي مإلك أنه على البينة أقيم
وجهين: مإن والفرق

ثابت؛ هو مإا إثبات على قامإت المشتري بينة الستحقاق فصل في أحدهما: أن
بإقرار ثابت للمستحق والملك للمستحق الملك إثبات على قامإت لنها

بثابت؛ ليس مإا إثبات على قامإت المشتري بينة الحرية فصل في أمإا المشتري،
العقد تحت تدخل ل الحرة لن للثمن، غاصب البائأع أن تثبت بينته المشتري لن

ً ًا يصير ل وبدلها أصل مإال قبض البائأع أن يثبت البينة بهذه فهو للبائأع، مإلك
ًا. أمإا يكن لم والغصب الغصب تفسير هو وهذا حق، بغير المشتري ثابت
مإا أن يثبت ل لنه الثمن؛ البائأع غصب يثبت ل الستحقاق فصل في المشتري

الملك يثبت ولكن مإملوك المستحق بدل لن حق؛ بغير أخذه البائأع أخذه
الملك إلى يرجع وفيما العقد، فسخ حق لنفسه ليثبت المحل في للمستحق

ثابت. هو مإا إثبات على قامإت البينة
ًا الفصلين في الثاني: أن الفرق يمنع ل التناقض أن إل مإتناقض المشتري جميع
الملك.  دعوى ويمنع الحرية دعوى

ً أن ولو ًا قاض على أورد رجل وقد البلد فوافى بحق رجل على قاض مإن كتاب
إلى بالكتاب وجاء وصيه أو المطلوب ورثة الطالب فأحضر المطلوب، مإات

فالقاضي القاضي، أو الوارث مإن بمحضر الكتاب على شهوده وأحضر القاضي
الوصي أو الوارث مإن بمحضر الكتاب على شهوده مإن ويسمع الكتاب يقبل
الوارث لن قبله؛ أو المطلوب مإوت بعد الكتاب تاريخ كان سواء ذلك، وينفذ
ًا فيكون الميت، عن نائأب والوصي المورث خليفة أن ترى الميت. أل مإقام قائأم

كذا الخصم هو والوصي الوارث كان الميت على بالحق بينة أقام لو الطالب
هنا.
اختلف مإما وهو القاضي هذا يراه ل بشيء آخر قاض كتاب قاض على ورد وإذا
ثم الشهادة، على الشهادة بمنزلة القاضي كتاب لن ينفذه؛ ل فإنه الفقهاء، فيه

مإما وهو الحق ذلك ثبوت يرى ل وهو القاضي عند بحق شهدوا إذا الفرع شهود
بعد إل يكون ل السجل أن وهو ويمضيه. والفرق ينفذه فإنه العلماء فيه اختلف

ً صادفا والقضاء القضاء، ًا مإحل ذلك بعد لحد يكون فل فينفذ فيه، مإجتهد
الكتاب عليه ورد الذي للقاضي فكان القضاء، قبل يكون الكتاب فأمإا إبطاله،

نفسه. رأي يتبع أن
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
فقال: لن القاضي»، «أدب في الله رحمه الخصافا أشار الفرق هذا وإلى
كتاب أن سلمنا ولئن الشهادة بمنزلة هو إنما بقضية، ليس القاضي كتاب

وجه، دون وجه مإن قضاء هو بل وجه كل مإن بقضاء ليس أنه إل قضاء القاضي
ليس إنه حيث فمن به، العمل الثاني على يجب كان إن قضاء إنه حيث فمن

بالشك.  الثاني على به العمل يجب فل يجب ل بقضاء

ً أن ولو ًا قاٍض على أورد رجل الكتاب في وكان رجل، على بحق قاض مإن كتاب
الفخذ تلك في أو الصناعة تلك وفي وفخذه، وصناعته ونسبه عليه المدعى اسم
على البينة يقيم حتى الكتاب القاضي يقبل لم والنسب السم ذلك على اثنان



ليس إذ بهذا يقع ل التعريف لن الكتاب؛ فيه كتب الذي هو أنه المطلوب
على اثنان الصناعة أو القبيلة تلك في يكن لم وإن الخر، مإن بأولى أحدهما

بهذا. التعريف وقع لنه عليه؛ الحكم القاضي أنفذ السم ذلك
السم هذا على رجل التجارة هذه في أو الفخذ، هذا في قال: المطلوب فإن

وجهين: على فهذا والنسب،
هذا على رجل التجارة هذه في أو الفخذ هذا في أن البينة أقيم قال: أنا إن

آخر رجل فيه كان إذا لنه الخصومإة؛ وتندفع الشهادة هذه تقبل والنسب السم
المطلوب. هو يتعين ل الحال في السم بهذا
هذا على رجل التجارة هذه في أو الفخذ هذا في كان أنه البينة أقيم أنا قال وإن

تاريخ بعد فلن مإوت يكون أن إل مإنه ذلك أقبل لم مإات وأنه والنسب السم
لنه الخصومإة؛ وتندفع الن، القاضي كتاب في بالحق الشهود وشهادة الكتاب

ًا، الباقي تعين الكتاب تاريخ قبل مإات فلن كان إذا بعد فلن مإات وإذا مإطلوب
kالشتباه. فيبقى يتعين لم الكتاب تاريخ
ذلك أقبل لم شيء علي لهذا وليس الفلني فلن بن فلن الخصم: أنا قال وإن
يكون فل هو، الكتاب في المكتوب أن أقر لنه له؛ حجة هذا في يكن ولم مإنه

له. حجة الحق جحوده
القاضي قبل مإخرج وإني أبرأني، أو إليه المال دفعت أني حجة، قال: لي ولو

ذلك.  على حجته فتقبل الحق وإسقاط مإنه المخرج يدعي لنه مإنه،

يعرفه، ل إليه المكتوب والقاضي الفلني فلن بن بفلن لست الخصم قال وإن
لن بعينه؛ فلن بن فلن أنه البينة يقيم أن بالكتاب يأتي الذي الرجل فعلى

بعينه أنه على البينة إقامإة إلى المدعي فيحتاج المطلوب، يعرفا لم القاضي
أحضر مإيت على الكتاب كان وإن عليه، القضاء مإن القاضي يتمكن حتى

ينتصب الورثة بعض لن الكتاب؛ وقبل الشهود مإن وسمع ورثته بعض القاضي
ًا الميت. على يدعى فيما خصم

القاضي مإن برسالة أتاه لكنه القاضي مإن بالكتاب يأته لم القاضي هذا أن ولو
هذه القاضي يقبل لم ذلك، على وأشهد الكتاب، في يكون مإا بمثل رجل مإع

وجهين. مإن والفرق والكتاب، الرسالة بين الرسالة. وفرق
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

المعاني مإن ذكرنا مإا لبعض الكتاب يأبى كما الرسالة يأبى القياس أحدهما: أن
ول أثر ) ول4أ92( التابعين وبإجماع بالثر الكتاب جواز عرفنا لكن الكتاب، في

بالقياس. فيها فيعمل الرسالة في إجماع
للقاضي بنفسه كالخطاب جعل الكاتب القاضي مإن الكتاب الثاني: أن الفرق

ًا الخطاب فكان القضاء، مإوضع مإن وجد والكتاب إليه، المكتوب مإن مإوجود
المرسل خطاب ينقل الرسول الرسالة، في أمإا حجة، فيكون القضاء مإوضع

في القاضي وقول بقاض، ليس الموضع هذا في والمرسل الموضع، هذا في
الرعايا. مإن واحد كقول قضائأه مإوضع غير

قاض مإنه جانب كل في قاضيان فيه مإصر في مإحمد عن روي مإا هذا ونظير
ًا الخر إلى أحدهما فيكتب حدة، على أحدهما أتى إليه. ولو المكتوب قبل كتاب
الكاتب الول الوجه في لن قوله؛ يقبل لم بنفسه بالحادثة وأخبره صاحبه إلى

القضاء.  مإوضع غير مإن خاطبه الول الوجه هذا وفي القضاء مإوضع مإن خاطبه



عملهما، مإن ليس مإصر في أو أحدهما عمل في التقيا قاضيين أن لو وكذلك
كذا، كذا الفلني فلن بن فلن بن لفلن عندي ثبت للخر: قد أحدهما فقال

في لن ينفذه؛ ولم مإنه ذلك يقبل لم عليك، تعالى لله يحق بما بذلك فاعمل
فصار فيه، قضاؤه ينفذ ل مإوضع في وجد السماع أو الول: الخطاب الوجه

القضاء في يعتمد أن يجوز فل قاض، غير وهو كسماعه أو القاضي غير كخطاب
فيه، قضاؤه ينفذ ل مإوضع في وجدا والسماع الثاني: الخطاب الوجه به. وفي

القاضي؛ إلى القاضي كتاب بخلفا القاضي لغير القاضي غير كخطاب فكان
وجد إليه المكتوب وسماع فيه، قضاؤه ينفذ مإوضع في وجد الكاتب خطاب لن

ًا فيه. قضاؤه ينفذ مإوضع في أيض
مإال غائأب رجل على له الله: رجل رحمه مإحمد سماعة» عن ابن «نوادر وفي

ًا، بذلك له يكتب أن القاضي مإن سأل مإؤجل، ويكتب ذلك إلى يجيبه فإنه كتاب
إلى يحتاج الطالب لن وهذا الشهود؛ به شهد مإا على الجل فيه ويذكر له،

يكون كما الدين لن الحال؛ المال إثبات إلى يحتاج كما المؤجل المال إثبات
ً إليه فيتعذر شهوده يغيب عسى الجل مإحل انتظر ولو مإؤجلً، يكون حال

في الجل يذكر أن ينبغي ولكن لحقه، إحياء يكتب بأنه فقلنا حقه، إلى الوصول
الدين فمطلق الجل، مإحل قبل يطالبه ل حتى الشهود به شهد كما الكتاب

التأجيل.  فيه يثبت التي الحال إلى يتصرفا

وقال: وكثير، قليل كل عن أبرأني قد الطالب أن المطلوب ادعى قال: وإذا
أن أريد للقاضي: إني وقال بينة، ذلك على وأقام علي له الذي الدين قضيت

البراء ويجحد بالمال يأخذني أن وأخافا الطالب فيها التي البلدة أقدم
القاضي، ذلك إلى لي واكتب شهودي مإن فاسمع هاهنا وشهودي والستيفاء

وقال يوسف، أبي قول على ذلك في له يكتب ول شهوده مإن يسمع ل فإنه
مإرة الستيفاء قال: جحدني لو أنه على وأجمعوا الله: يكتب، رحمه مإحمد

شهودي مإن فاسمع أخرى، مإرة يخاصمني أن أخافا فأنا مإرة، وخاصمني
كتاب جواز مإحمد: أن قول فوجه يكتب، إنه البلد ذلك قاضي إلى لي واكتب

البلدة تلك حضر لو فإنه ثابتة، هنا والحاجة الحاجة، باعتبار القاضي إلى القاضي
العود إلى فيحتاج البراء، على شهود ثمة له وليس بالمال، الطالب يأخذه ربما
الحرج مإن وفيه مإنه الكتاب وأخذ القاضي، عند الشهود وإقامإة الشهود بلد إلى
أحد. على يخفى ل مإا

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا يعتمد البينة يقول: قبول الله رحمه يوسف وأبو ًا أو حقيقة جحود ًا جحود مإخبر

لن أخرى؛ مإرة الستيفاء قال: جحدني إذا مإا بخلفا كلهما يوجد ولم به
ًا صار الجحود حقيقة. يوجد لم إن به مإخبر

ليقضي عليه البينة لسماع يشترط الحاضر مإن الجحود حقيقة فالحاصل: أن
القاضي ولن ويكتب؛ عليه البينة ليسمع الجحود خبر يشترط الغائأب ومإن عليه،
مإا الخصومإة لن الخصومإة؛ تهييج هذا وفي لتهييجها، ل الخصومإات لفصل نصب

ًا كان لو الطالب أن ترى أل إليه، يجيبه ل فلهذا بعد، توجهت وقدمإه حاضر
أن القاضي مإن وطلب الستيفاء أو البراء عليه وادعى القاضي إلى المطلوب



لم فلما ذلك، إلى يجيبه ل فإنه البينة، عليه أقام أنكر لو حتى ذلك عن يسأله
أولى.  غيبته فحال حضرته، حال ذلك مإنه يسمع

الكتابة فكانت هاجت، قد الخصومإة هناك لن مإرة؛ قال: خاصمني لو مإا بخلفا
إلى زوجها المرأة أحضرت إذا وبينما الستشهاد، مإسألة وقوانين لفصلها

ًا طلقني وقالت: إنه القاضي، أن أخافا وإني بزوج وتزوجت عدتي وانقضت ثلث
القاضي فإن البينة عليه أقمت أنكر إذا حتى فاسأله ذلك، بعد الطلق ينكر

تركناه أنا إل ذكرنا، مإا وهو واحد فيهما القياس أن وهو ظاهر والفرق يسأله،
ًا؛ ثمة واجب. الفرج باب في والحتياط الفرج، باب الباب لن احتياط

أخراوان: مإسألتان الغائأب على البراء دعوى مإسألة جنس ومإن
ًا اشتريت للقاضي: إني قال الشفعة. وصورتها: رجل إحداهما: مإسألة دار

يأخذني ثم ذهبت إذا وأجازني الشفعة، سلم وقد شفيعها الغائأب وفلن
بذلك ويكتب التسليم على البينة يسمع أن مإنه ويطلب التسليم وينكر بالشفعة

قلنا. الذي الخلفا على فهو
ًا زوجي للقاضي: طلقني قالت الطلق. وصورتها: امإرأة الثانية: مإسألة ثلث

ينكر زوجي أن وأخافا البلدة تلك إلى أذهب أن أريد وأنا اليوم، كذا بلد في وهو
هل فالقاضي البلدة، تلك قاضي إلى واكتب شهودي، مإن فاسمع طلقي
ذكرنا. الذي الخلفا على فهو يجيبها؟

بينته سمع مإرة والخصومإة الجحود عن أخبره القاضي حضر الذي هذا كان فإن
كان أو القاضي عند المطلوب أبرأ الطالب كان خلفا. ولو بل بذلك له وكتب

القاضي، عند المرأة طلق الزوج كان أو القاضي عند الشفعة سلم الشفيع
لن ظاهر؛ الله رحمه مإحمد أصل على وهذا مإنهم سمع مإا يكتب فالقاضي

يكتب القاضي كان فلما بالبينة، الحاصل العلم فوق بالمعاينة الحاصل العلم
ل أن ينبغي الله رحمه يوسف أبي قول قياس أولى. قالوا: وعلى فهاهنا ثمة

مإر. لما يكتب
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

قضائأه بمنزلة بعلمه القاضي كتاب بأن فاعلم بعلمه يكتب أن القاضي أراد وإذا
أن له جاز مإوضع كل ففي وجه، مإن القضاء حكم له القاضي كتاب لن بعلمه؛
مإا هذا قبل بالعلم القضاء فصل ذكرنا وقد بعلمه، يكتب أن له جاز بعلمه يقضي

ذلك. على بناء فهذا خلفا، فيه ومإا اتفاق فيه
مإا وهو صورة، في حنيفة أبي قول على المشايخ اختلف الكتابة فصل في أن إل
بذلك يكتب قالوا: ل بعضهم، استقضى ثم يستقضي أن قبل بالحادثة علم إذا

على القائأل هذا قالوا: يكتب. وفرق وبعضهم العلم، بذلك يقضي ل كما العلم،
علم على ينبني القضاء جواز أن والفرق والقضاء، الكتابة بين حنيفة أبي قول

جواز أمإا قضاء، علم ل شهادة علم الستقضاء قبل الحاصل والعلم القضاء،
أنه ترى أل الشهادة، بعلم به يكتفى بل القضاء علم على ينبني ل القاضي كتاب

يقضي أن له ليس عليه المكتوب حضر ثم وكتب شاهدان القاضي عند شهد لو
علم على ينبني ل الكتابة جواز أن علم به، الكتابة له جاز وقد العلم، بذلك

القضاء. 



ً وكل الوكالة: رجل كتاب في الله رحمه مإحمد قال في دار في بالخصومإة رجل
ذلك؛ في له يكتب فالقاضي القاضي كتاب وأراد بإجارتها، أو بقبضها مإصره غير
إن ذلك فبعد القاضي، إلى القاضي بكتاب فتثبت الشبهات مإع تثبت الوكالة لن
البينة سألته وقد يكتب يعرفا لم وإن مإعرفته، أثبت الموكل عرفا القاضي كان
يذكر فلن بن فلن وكل وقد يكتب ثم بينا مإا نحو على فلن بن فلن أنه على
الدار بقبض وكله كان فإن الكتابة، رسم مإن بينا قد مإا على ونسبه الوكيل اسم

بالخصومإة وكله كان وإذا فلن، بني في بالكوفة التي داره بقبض وكله يكتب
للقاضي ينبغي أنه فالحاصل بالكوفة، التي داره في بالخصومإة وكله يكتب فيها
ًا الوكيل كان إن ثم المقصود، هو لنه به؛ يوكله مإا الكتاب في يذكر أن حاضر

ًا كان وإن يضره، لم ترك وإن التعريف، في زيادة أجاز وكل يكتب بالكوفة غائأب
الغائأب توكيل أن إلى إشارة فهذا الفلني، فلن بن فلن بن فلن أنه ذكر رجلً،

ًا قبوله قبل الوكيل يلزم ل أنه إل لعلمائأنا المذهب وهو صحيح، عنه، للضرر دفع
الخاص. توكيل في كما
الدار يديه في الذي يحضر فالقاضي إليه، المكتوب إلى الكتاب وصل إذا ثم

البينة قامإت بعدمإا الكتاب ويفتح بحضرته والحاكم الكتاب على البينة ويسأل
الوكيل سأل زكوا وبعدمإا فيه، مإا على يشهدوا حتى الشهود على ويقرؤه عليه
عن الدار يديه في الذي سأل أقامإها فإن فلن، ) بن4ب92( فلن أنه البينة
بن فلن أنه البينة الوكيل سأل وإن إليه، بدفعها أمإر للموكل أقربها فإن الدار
مإحمد قول على وهذا فحسن الكتاب على البينة يسأل أن قبل فلن بن فلن

الله. رحمه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

فلن بن فلن أنه الوكيل يسأل أن الله: ينبغي رحمه حنيفة أبي قول على أمإا
فيما المسألة جنس ذكرنا وقد الكتاب، على البينة يسأل ثم الفلني، فلن بن

والوديعة والعروض والرقيق الدواب في الوكالة في الجواب وكذلك تقدم،
إلى القاضي كتاب فيها فيقبل الشياء هذه جميع في جائأزة الوكالة لن والدين،

القاضي.
ً نازعه مإن يخاصم أن الدار في بالخصومإة قال: وللوكيل التوكيل، بإطلق عمل

ً سمى الموكل كان ولو في التعيين لن غيره، يخاصم أن له فليس بعينه رجل
هذا مإع الخصومإة على يقدر الوكيل أن عرفا الموكل فلعل مإفيد الخصومإة

الدار يؤاجر أن إل بالجارة للوكيل وليس آخر، رجل مإع عليها يقدر ول الرجل
ًا ويكون العاقد، وهو العاقد إلى ترجع العقد حقوق لن مإنه؛ أجرها لمن خصم

غيره. مإع بالخصومإة يوكله لم لنه غيره؛ مإع يخاصم أن له يكون ول
ً ونفقتها بمهرها المرأة وكلت قال: وإذا ًا القاضي مإن وطلب وكيل ذلك في كتاب

مإن فلن بن فلن زوجها على لها أن كتابه: وذكرت في يذكر أن للقاضي ينبغي
إن فيه وبالخصومإة زوجها، مإن ذلك بقبض فلن بن فلن وكلت وقد كذا المهر
ًا فيه كتب: وبالخصومإة وإنما أنكر، رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول عن تحرز
ًا: يطلب ويكتب الخصومإة، يملك ل الدين بقبض الوكيل عندهما لن الله؛ أيض

بحضرة القاضي إلى الكتاب وصل فإذا فيها، وبالخصومإة زوجها مإن نفقتها
الوكيل. إلى بدفعه أمإر أقربه فإن المهر، عن وسأله الزوج



نفقة شهر كل لها يفرض حتى نفقتها، في وبالخصومإة بمهرها وكلته كانت ولو
الزوج؛ بحضرة إل البينة تقبل ل إليه المكتوب إلى الكتاب وصل فإذا مإسماة،

مإنه أخذ به أقر فإن المهر، عن سأله عنده ذلك ثبت فإذا الخصم، هو لنه
بذلك، وطالبته حضرت لو الموكلة لن يصلحها؛ مإا والكسوة النفقة مإن ويفرض

وكذلك نفقتها، عليه وفرض المهر بأداء أمإره القاضي عند بالمهر النكاح ويثبت
بوكالتها.  عنها بخصومإته ذلك يفعل

ً الرجل وكل «القضية»: وإذا كتاب في قال خادم عيب في بالخصومإة رجل
يحضر حتى يرد ل الخادم لن يجز؛ لم القاضي كتاب بذلك (استرده) وأخذ

ينتظر لم لو لنه وذلك بالعيب؛ رضي مإا بالله فيحلف المشتري وهو الموكل
ينفذ الفسخ لن تداركه؛ يمكن ول ضرر البائأع يلحق بالعيب ورد الموكل يمين

ًا ًا ظاهر في ذلك ذكرنا وقد الدين، فصل بخلفا بالنكوك التدارك يقع فل وباطن
وهو الموكل يحضر أن إلى الرد ولية للوكيل يكن لم وإذا يرد، ل فلهذا مإوضع

هاهنا ذكر يجز. ثم لم فلهذا فائأدة، القاضي كتاب في يكن لم ويحلف المشتري
رضي مإا بالله ويحلف المشتري يحضر أن إلى بالعيب الرد يملك ل الوكيل أن

وهو والجصاص الخصافا ذكر هكذا المشتري، رضا البائأع يدع لم وإن بالعيب،
الله. رحمهم حنيفة أبي عن الحسن رواية
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
إذا إل بالعيب الرد يملك الوكيل «المبسوط» أن في الله رحمه مإحمد وذكر
عن قضائأه صيانة القاضي على أن هنا ذكر مإا وحد المشتري رضا البائأع ادعى

واعتبر المشتري بانتظاره وذلك العباد، حق وصيانة البينة أنواع وجميع النقص
يستحلف القاضي فإن البائأع، مإوت بعد بالعيب الرد المشتري أراد إذا بما

ذلك.  الوارث يدع لم وإن بالعيب رضي مإا بالله المشتري

ل الخصومإات، لفصل نصب القاضي «المبسوط»: أن في ذكر مإا وجه
يجوز، ل وهذا الخصومإة، إنشاء المدعي طلب بدون الستحلفا وفي لنشائأها،

طلب بدون عفى مإا بالله القصاص باب في الولي يستحلف ل أنه ترى أل
ولن أولى؛ هاهنا يستحلف ل فلن بالشبهات، يدرئ مإما والقصاص القاتل،

على الرضا يدعي بأن لنفسه، النظر على قادر والبائأع البائأع، لنظر الستحلفا
ًا نصب والقاضي لنفسه ينظر لم الدعوى ترك فإذا البائأع، عجز مإن لكل ناظر

إذا المسلمين بلد مإن بلدة على الولي له يستحلف فلهذا بنفسه، النظر عن
لم وإن جاز القضاء وله قد الخليفة كان فإن الحكمية، الكتاب يكتب أن أراد
وهو سببها إلى فينظر والتعميم التخصيص تقبل الولية لن وهذا يجز، لم يوله

ًا التقليد كان فإن التقليد، ًا كان وإن وليته، تتخصص خاص وإن وليته، تتعمم عامإ
الصل، في الولية عديم لنه وليته؛ تتعمم ل التعميم على يدل مإا فيه يكن لم

فيه يصح ل وليته في القضاء يدخل لم وإذا له، أثبت مإا بقدر له يثبت فإنما
القضاء. حكم له لن القضاء؛ مإنه يصح مإمن يصح إنما الحكمي، الكتاب

ًا قلد الوالي هذا كان ولو القاضي؟ هذا كتاب يقبل هل يقضي أن له وأجاز إنسان
لم إذا لنه فل؛ ل ومإا كتابه قبل بالتقليد الوالي لهذا أذن الخليفة كان إن ينظر
ًا المقلد يصر ولم التقليد مإنه يصح لم بالتقليد يؤذن ل القاضي غير وكتاب قاضي



ًا المقلد وصار التقليد، مإنه صح التقليد إليه فوض إذا فأمإا يقبل، فيقبل قاضي
كتابه. 

في الكتاب كان إذا قضاته إلى الخليفة كتب »: إن «القضية كتاب في ذكر
يقبل ل القاضي إلى القاضي كتاب بمنزلة عنده شهدا شاهدين بشهادة الحكم

ًا ولى أنه كتابه وأمإا ذكرناها، التي بالشرائأط إل ًا عزل أو فلن عنه يقبل فلن
ويمضي حق أنه قلبه في وقع إذا إليه المكتوب به ويعمل الشرائأط تلك بدون
تلك بدون يقبل فإنه المعامإلت؛ مإن بشيء الرعايا سائأر كتاب نظير وهو عليه،

الكتاب. في هنا كذا حق أنه قلبه في وقع إذا إليه المكتوب به ويعمل الشرائأط
لن ذمإي؛ على لذمإي المسلمين قاضي كتاب على الذمإة أهل شهادة تقبل ول

ل ذمإي على لذمإي القضية سائأر ثم القضاء، حكم القاضي إلى القاضي لكتاب
يشهدون أنهم ذلك في القاضي. والمعنى كتاب فكذا الذمإة، أهل بشهادة تثبت
إثبات في حجة تكون ل الذمإة أهل وشهادة القاضي، وهو المسلم فعل على
المسلمين. فعل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
قاض بكتاب جاء الله: رجل رحمه يوسف أبي سماعة»: عن ابن «نوادر وفي
ِدمإت ثم الكتاب، على الشهود وشهد الكتاب، إليه المكتوب وقبل قاض إلى َق
ل إليه المكتوب فإن إليه، المكتوب ينتظر الحق أصل على الحق صاحب بينة

كتاب أن قبل مإن الحق أصل على البينة يحضر أن الطالب ويأمإر بالكتاب يعمل
حضروا إذا الصل وشهود الشهادة، على الشهادة بمنزلة القاضي إلى القاضي
«المنتقى»: هنا. في كذا شهادتهم على الفروع شهادة تقبل لم بأنفسهم

يكتب.  كما الشهادة على الشهادة كتابه في القاضي ويكتب

الذي القاضي خاتم تكسر القاضي»: وإذا «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر
ًا الكتاب كان أو الكتاب على القاضي فإن القاضي، خاتم أسفله وفي مإقشور

وأنه فلن، قاضي كتاب هذا أن الشهود شهد إذا الكتاب يقبل إليه المكتوب
قول (قال:) وهذا المسألتين هاتين عقيب الله رحمه الخصافا فإن عليهم، قرأه
إليه المكتوب القاضي ومإحمد حنيفة أبي قول على فأمإا الله، رحمه يوسف أبي

ًا، يكن لم إذا الكتاب يقبل ل غير الكتاب كان يقول: إذا يوسف أبا أن غير مإختومإ
لنه الكتاب؛ في بما الشهود يشهد لم مإا الكتاب على الشهادة تصح ل مإختوم

صحة شرط الصك في بما الشهود وعلم الصك، بمنزلة فهو مإختوم غير كان إذا
ًا الكتاب كان وإذا عنده، الشهادة ليس الكتاب في بما الشهود فعلم مإختومإ
بشرط.

أن الحلواني الئأمة شمس المإام والشيخ الرازي بكر أبو المإام الفقيه ذكر
ًا؛ قولهم الخاتم كسر مإع الكتاب قبول قال الناس به يبتلى مإما هذا لن جميع

ًا يكون أن يحتمل الخصافا مإن يوسف أبي إلى الله: والضافة رحمهما مإنصرف
ليس هذا ولكن الكتاب أسفل في الخاتم كان إذا مإا وهو الثانية، المسألة إلى

القاضي خاتم انكسر إذا الختلفا كتاب في زياد بن الحسن ذكر فقد بصواب،
وزفر حنيفة أبي عند ينفذه ل إليه المكتوب فالقاضي الكتاب، على الذي



ًا يكن لم إذا كما الله رحمهما أنه الله رحمه يوسف أبي وعن الصل، في مإختومإ
ًا يكن لم لو كما البينة عليه قامإت إذا ينفذه الصل.  في مإختومإ

القاضي كتاب نقول: إن كان الله، رحمه النسفي علي أبو المإام القاضي وكان
ًا يكن لم إذا رواية على وقفنا حتى الله رحمه يوسف أبي عند يقبل ل مإختومإ

الخاتم كان أو القاضي خاتم انكسر إذا لنه هذه؛ والرواية يقبل، أنه الخصافا
رواية ذكرنا وقد قبوله، جاز هذا ومإع يختم لم كأنه كان الكتاب أسفل في

ًا، هذا في يوسف أبي عن الحسن الله: ويكتب رحمه يوسف أبو قال نص
( واحد شاهد شهادة نقل يجوز أن به يريد آخر، قاض إلى واحد بشاهد القاضي

تمس وقد الحاجة باعتبار جوز إنما القاضي كتاب لن وهذا ) بالكتاب؛4أ93
بلد في الخر والشاهد هاهنا، المدعي شاهدي إحدى يكون بأن هذا إلى الحاجة

ذلك شهادة مإعه تنضم حتى الشاهد هذا شهادة نقل إلى فيحتاج المطلوب،
المطلوب. بلد في الذي الشاهد

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
عليها واستقضوا بلدة على الخوارج غلب الله: إذا رحمه مإحمد عن إبراهيم

ًا ًا القاضي هذا فكتب البلدة، أهل مإن قاضي فإن العدل، أهل قاضي إلى كتاب
يقبل ل البغي أهل مإن الكاتب عند شهدوا الذين الشهود أن يعلم إليه المكتوب
القاضي هذا عند حضروا لو الشهود وأولئك الشهود لنقل الكتاب لن الكتاب؛
فلو وأمإوالنا دمإائأنا يستحلون الخوارج أن وهو لفقه، شهادتهم تقبل ل وشهدوا

حضروا لو شهادتهم يقبل لم وإذا وأمإوالنا، بدمإائأنا ذهبوا علينا شهادتهم قبلنا
مإن الشهود أن يعلم كان وإن إليه مإنقولة صارت إذا بشهادتهم يعمل ل فكذا
أهل مإن أو العدل أهل مإن الشهود أن يعلم لم فإن الكتاب، قبل العدل أهل

أو بالشك يقبل فل يقبل ل العتبارين أحد على لن الكتاب؛ يقبل ل الخوارج
مإنهم. أنه فالظاهر الخوارج، مإنعة في كان مإن يقول
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

 اليمين والعشرون: في الخامإس الفصل

وهو بالسنة شروعه ثبت مإشروعة، الدعاوي في الستحلفا بأن يعلم أن يجب
عليه أنكر» وقوله مإن على واليمين المدعي على السلم: «البينة عليه قوله

بينة» فقال: ل، «ألك مإنهما للمدعي والكندي الحضرمإي قصة في السلم
فالشرع بإنكاره حقه أنوى عليه المدعى فيه: أن يمينه» والمعنى فقال: «لك

المدعي زعم كما كان إن المإر أن حتى عليه المدعى جائأز في اليمين شرع
ًا والمال للنفس مإهلكة الكاذبة اليمين لن عليه، للمدعى إتواء هذا كان جميع

بيمينه عليه فالمدعى عليه المدعى زعم كما المإر كان وإن إتواءان، فيكون
والنصافا، العدل فيتحقق يلحقه ضرر غير مإن نفسه عن المدعي خصومإة يدفع
وكيفيته. وصفته شرعيته مإوضع بيان إلى يحتاج هذا بعد
وفاسدة، نوعان: صحيحة فنقول: الدعاوى شرعيته مإوضع بيان أمإا

المدعي ادعى وإذا الفاسدة، في ل مإنهما الصحيحة في يجري إنما فالستحلفا
ًا كان فإن فيه، ينظر أن القاضي فعلى دعوى القاضي عند إليه، يلتفت ل فاسد

ًا كان وإن عنه، بالكف المدعي وأمإر عليه، المدعى على وأقبل سمعه صحيح



وقال المدعي على أقبل أنكر وإن أقربه مإا ألزمإه المدعي ادعاه بما أقر فإن
ّيب قال: شهودي أو قال: ل فإن بينة؟، له: إلك ّلف مإرضى أو غ عليه. المدعى ح

إنما السؤال هذا القاضي»: قيل «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر هكذا
على لن قولهما؛ يستقيم) على (ل الله رحمه حنيفة أبي قول على يستقيم
بينة لي قال وإن المدعي بطلب عليه المدعى يستحلف القاضي قولهما
قال إذا مإشايخنا وقال قولهما، على السؤال لهذا فائأدة فل المصر في حاضرة

القاضي بعث إذا عليه المدعى يحلف إنما مإرضى أو غيب المدعي: شهودي
ًا عن يسأل حتى المدعي سماهم الذين الشهود مإحلة إلى أمإنائأه مإن أمإين

مإن قول على يحلفه ل ذلك بدون أمإا مإرضى أو غيب أنهم قال: وأخبر الشهود،
في الشك وقع لنه المصر؛ في حاضرة بينة له كان إذا الستحلفا يرى ل

القصاص سوى فيما يستحلف إنما الدعوى صحة بعد ثم قوله على الستحلفا
القضاء يجوز ل مإوضع كل وفي فيه، بالنكول القضاء جاز مإوضع في النفس في

فيه يقضى ول يستحلف بالنفس القصاص وفي فيه يستخلف ل وبالنكوك فيه،
ًا بالنكول الدم. لمإر تعظيم

قال: بالله بأن وحده تعالى الله اسم بذكر اكتفى فيقول: إن صفته بيان وأمإا
فقوله الكتاب أمإا والسنة، الكتاب ورد وبه اليمين في الصل هو لنه جاز؛ والله

أن روي فما السنة وأمإا ) ،109أيمانهم} (النعام:  جهد بالله تعالى: {وأقسموا
بالله ألبتة بلفظ امإرأته طلق حين ركانة ابن «حلف وسلم عليه الله صلى النبي

ًا به أردت مإا قاتلً». وإن له علمتم ول قتلتموه مإا بالله خيبر يهود وحلف ثلث
والسنة. بالكتاب عرفا اليمين في والتغليظ جاز، اليمين في غلظ
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

صلى الله رسول أن روي السنة: فما وأمإا اللعان، شرع الله الكتاب: فإن أمإا
ًا بن «حلف وسلم عليه الله كيف مإوسى، على التوراة أنزل الذي بالله يهودي

في اليمين في التغليظ أن ذلك في كتابكم» والمعنى في الزنا حد تجدون
عند الكاذبة اليمين عن يمتنع قد فالنسان الكاذبة، اليمين عن الزجر مإعنى

بعضهم ذلك، بعد فيه المشايخ اختلف التغليظ. ثم بدون عنها يمتنع ول التغليظ
غلظ شاء إن عليه مإدعى كل وعلى به مإدعى كل في بالخيار قالوا: القاضي

عرفه إن عليه المدعى إلى ينظر قالوا: القاضي وبعضهم يغلظ، لم شاء وإن
وحده، الله اسم بذكر اكتفى يتهمه ولم الخير سيما عليه رأى أو والصلح بالخير

كان إن به المدعى إلى قالوا: نظر وبعضهم غلظ، ذلك خلفا على كان وإن
ً ًا مإال ًا كان وإن عليه، غلظ عظيم كان وإن وحده، الله اسم بذكر اكتفى حقير
ثم مإالً، كان إن به المدعى إلى قالوا: نظر وبعضهم غلظ، ذلك خلفا على

السرقة. بنصاب قدروا وبعضهم الزكاة، بنصاب العظيم قدروا بعضهم
بتكرار اليمين عليه يكرر ل حتى يتأمإل أن ينبغي وأسمائأه الله بصفات غلظ وإذا

الرحمن بالله حلف لو فإنه اليمين، يتكرر القسم حرفا تكرر فإن القسم، حرفا
ًا كان الرحيم ًا، يمين أيمان ثلثة كانت والرحيم والرحمن والله حلف وإذا واحد

واحدة. بيمين إل الواحدة الدعوى في الستحلفا يجوز ول
ًا لنفسه واحد كل واختار وصفته التغليظ كيفية في مإختلفون القضاة ثم شيئ



عالم هو إل إله ل الذي والله له: قل يقول أن الله رحمه الخصافا ومإختار
السر مإن يعلم الذي المدرك الغالب الطالب الرحيم الرحمن والشهادة الغيب

وإن هذا اختار القاضي شاء فإن الخصافا، مإختار هو فهذا العلنية، مإن يعلم مإا
الله.  رحمهم علمائأنا عند بالمكان يغلظ ول عنه، نقص شاء وإن عليه زاد شاء

ً أو عمد دم به المدعى كان الله: إن رحمه الشافعي وقال ًا مإال يبلغ عظيم
ً عشرين كان فإن المإاكن، بأشرفا فيحلف بالمكان، يغلظ الذهب مإن مإثقال

والمنبر، الروضة بين يحلف بالمدينة كان وإن والبيت، المقام بين يحلف بمكة
مإوضع في كان وإن المنبر، عند الجامإع المسجد في يحلف المإصار سائأر وفي
المدينة أهل قول وهو المساجد، مإن مإسجد في يحلف جامإع مإسجد فيه ليس
في المصحف فقال: يوضع زاد أنه إل يوسف أبي عن روي وهكذا مإكة، وأهل
ًا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين {إن عليه ويقرأ حجره قليلً} (آل ثمن

إنما تعالى، الله صفات بذكر التغليظ أن ذلك في حجتهم ) الية،77عمران: 
شرع يقتضي المعنى وهذا الكاذبة، اليمين عن الزجر في للمبالغة يشرع

النصوص ولن مإنكر؛ نكير غير مإن المإاكن أشرفا في بالتحليف التغليظ
على زيادة يكون بالمكان فالتقييد المكان، عن مإطلقة للستحلفا المقتضية

الفسخ. بمعنى والزيادة النص
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
لنه مإوسى؛ على التوراة أنزل الذي بالله يحلفه اليهود على التغليظ أراد وإن

السلم. عليه مإوسى ونبوة التوراة حرمإة يعتقد
عيسى؛ على النجيل أنزل الذي بالله يحلفه النصراني على التغليظ أراد وإن
السلم. عليه عيسى ونبوة النجيل حرمإة يعتقد لنه
يعظمون لنهم النار؛ خلق الذي بالله يحلفه المجوسي على يغلظ أن أراد وإن

رحمه حنيفة أبي عن ينقل ولم «الصل»، في الله رحمه مإحمد ذكر هكذا النار،
أن ينبغي ل أنه «النوادر» عنه في الرواية. وروي ظاهر في شيء فيه الله

ًا يستحلف بالله.  إل أحد

أنه إلى إشارة فهذا بالله، يستحلف والنصراني اليهودي غير أن الخصافا وذكر
لن مإشايخنا؛ مإن المتأخرين بعض وعليه المجوسي، استحلفا في النار يذكر ل

بالله يستحلف ل المسلم أن ترى يجوز. أل ل وإنه تعظيمه، إلى يشير ذكره
استحلفهم في يذكر حيث والنصراني اليهودي بخلفا الشمس خلق الذي

غير تعظيم فيه يكون فل تعالى الله كلم والنجيل التوراة لن والنجيل؛ التوراة
بالله يقرون لنهم بالله يستحلفون المشركين سائأر أمإا النار، بخلفا تعالى الله

الله} (الزخرفا: ليقولن خلقهم مإن سألتهم تعالى: {ولئن الله قال تعالى،
87. (
وجه كل مإن عليه المدعى فعل على الدعوى وقع فنقول: إن كيفيته بيان وأمإا
يستحلف مإني العين هذا غصبت مإني، العين هذا سرقت أنك عليه ادعى بأن

العلم، على حلف وجه كل مإن الغير فعل على الدعوى وقع وإن الثبات، على
ًا المدعي ادعى لو حتى ادعى أو الستهلك، بسبب وارثه بحضرة مإيت على دين

مإذهبنا وهذا العلم، على حلف مإني، غصبه مإني العين هذا سرق أباك أن



حلف وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن القسامإة، فيه: حديث والصل
).4ب93( العلم على غيرهم فعل وعلى الثبات على أنفسهم فعل على اليهود

في مإستقيم الصل الحلواني: هذا الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
بالعيب، الرد في إل العلم على يكون الغير فعل على التحليف أن كلها المسائأل

سرقته أو إباقه وأثبت آبق أو سارق العبد أن ادعى إذا المشتري به: أن يريد
يحلف البائأع تحليف وأراد البائأع يد في سرق أو أبق أنه وادعى نفسه يد في

فعل على تحليف وهذا عرفا، مإا على يدك في سرق مإا بالله الثبات على البائأع
عليه المعقود تسليم التزم البائأع لن كذلك؛ كان إنما تعالى الله قال الغير،
ًا على كان فلذلك بنفسه، ضمن مإا إلى يرجع فالستحلفا العيوب، عن سليم

الثبات. 

الصل هذا في يريد كان أنه الله رحمه السلم فخر المإام الشيخ عن وحكي
ًا فعل على والتحليف الثبات، على نفسه فعل على يقول: التحليف كان حرف
ًا كان إذا إل العلم على يكون الغير هذا على خرج الثبات، على يحلف يتصل شيئ
ًا العبد تسليم لن به؛ يتصل مإما ذلك لن بالعيب؛ الرد فصل على واجب سليم
الذي قال إذا العلم على يكون إنما الغير فعل على التحليف بأن قيل وقد البائأع،

الثبات. على يحلف بذلك علم قال: لي إذا فأمإا بذلك، لي علم استحلف: ل
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

يحلف فإنه الوديعة، مإني الوديعة صاحب قال: قبض إذا المودع أن ترى أل
«الجامإع»: إذا في الله رحمه مإحمد ذكر مإا أن ترى وأل الثبات على المودع

ً الرجل وكل أقر ثم المشتري إلى وسلمه فباعه درهم بألف عبده ببيع رجل
ذلك: في الوكيل قول فالقول المإر وجحد الثمن، قبض المإر أن الوكيل البائأع

الوكيل ويحلف الثمن عن المشتري برئ حلف فإذا يمينه، مإع قبض قد المإر أن
الوكيل ولكن الغير، فعل على تحليف وهذا المإر قبض لقد بالله الثبات على

ًا له أن يدعي بذلك علم له كان ومإا الثمن الموكل قال: قبض فإنه بذلك، علم
لهذا. الثبات على فيحلف

وجه مإن غيره فعل وعلى وجه مإن عليه المدعى فعل على الدعوى وقع وإن
فعله الفعال هذه فإن مإني، استقرضت مإني استأجرت مإني قال: اشتريت بأن

فعل اعتبار لن مإشكل؛ وهذا الثبات، على يحلف باثنين تقوم فإنها غيره، وفعل
على التحليف يوجب فعله اعتبار كان إن العلم، على التحليف يوجب الغير

على حلف مإتى لنه زجر، زيادة يوجب لنه الثبات؛ جانب يرجح أنه إل الثبات،
على حلف ومإتى يعلم، لم أو بالشراء علم يمينه في حنث اشترى وقد الثبات
ًا كان إن اشترى وقد العلم ًا يكن لم وإن يمينه، في حنث بالشراء عالم به عالم

هذه بعد الثبات لجانب الترجيح فكان زجر، زيادة هذا في فكان يحنث ل
وجوه:  على المسألة

ًا المدعي ادعى إن أمإا ًا أو دين ًا أو عين في مإلك وجهين: إمإا على ذلك وكل حق
ًا يدعيه أن ًا له يذكر ولم مإطلق ًا ادعى فإن السبب، على بناء ادعاه أو سبب دين

ًا له يذكر ولم هذا قبلك ول عليك لهذا مإا بالله فيحلف الحاصل على يحلف سبب
وقبلك قوله: عليك بين جمع فقد مإنه شيء ول وكذا كذا وهو ادعاه الذي المال



الصلح كتاب في الله رحمه الخصافا ذكر وهكذا الله، رحمه مإحمد أشار وإليه
على ليس أنه يتأول إنما قوله: عليك على اقتصر لو لنه بينهما؛ جمع وإنما
لن المإانة؛ يتأول عسى قوله: قبلك على اقتصر ولو شيء، عاتقه أو رأسه
بينهما فيجمع الديون في يستعمل كما المإانات في يستعمل قبلك قوله

ًا، ًا وجمع احتياط هذا بعض أداه ربما لنه بعضه؛ وبين به المدعى كل بين أيض
ًا ويكون يحلف، الكل على حلفناه فلو المال، بعض عن وأبرأه المال في صادق

ًا. البعض وبين الكل بين فيجمع الحنث، يلزم ول الحلف احتياط
شيء الستحلفا: ول في يقول أن للحاكم ينبغي الطبري: ل عمرو أبو قال
الدعوى. مإقدار على يزاد فل الدعوى، على بناء التحليف لن مإنه؛

ًا ادعى إذا وكذلك ًا أو حاضر عين في مإلك ًا، ادعاه حاضر عين في حق ولم مإطلق
ًا له يذكر فلن، بن لفلن العين هذا مإا بالله فيحلف الحاصل، على يحلف سبب

ًا، البعض وبين الكل بين يجمع مإنه شيء ول السبب على بناء ادعاه وإن احتياط
ًا عليه ادعى بأن ًا ادعى أو الشراء، بسبب أو القرض بسبب دين البيع بسبب مإلك
ًا ادعى أو الهبة، أو في الدعوى حاصل على يستحلف عارية أو وديعة أو غصب

في عليه قضى السبب على يستحلف ول الله، رحمهم أصحابنا رواية ظاهر
مإا المال، هذا مإنه استقرضت يستحلف: مإا ل حتى والكفالة الحوالة كتاب

العين. هذا مإنه بعت مإا بكذا، العين هذا مإنه اشتريت مإا أودعته، مإا غصبته،
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا السبب على الستحلفا في ذلك: أن ووجه قد فالسبب عليه، بالمدعى ضرر
بالبراء الدين يبطل أو حكمه، ويبطل السبب ينفسخ ثم حكمه ويثبت يوجد

الغصب حكم ويبطل البيع أو بالهبة العين في إليه الملك ويعود واليفاء،
انتفاء على يحلف أن يمكنه ل السبب على حلف فلو بالرد، والعارية والوديعة
عليه، الحجة لكانت والمبطل الناقض وادعى بالسبب أقر ولو لوجوده، السبب
الستحلفا في وليس يخفى، ل مإا الضرر مإن وفيه الحجة إقامإة يمكنه ل وربما
في كان لو حتى لهذا الحاصل على فيحلف بالمدعي، ضرر الحاصل على

مإا أن اختلفا العلماء بين كان بأن بالمدعي ضرر الحاصل على الستحلفا
على حلف لو لنه السبب؛ على يحلف الحكم؟ لذلك سبب هو هل يدعيه

ثابت ليس الحكم وإن بسبب، ليس بأنه يقول مإن قول ويتأول يحلف الحاصل
ًا السبب على فيحلف التحليف في يكن لم إذا وكذلك المدعي، عن للضرر دفع

ًا يدعيه مإا كان بأن عليه بالمدعى ضرر السبب على النفساخ يحتمل ل شيئ
ليكون السبب على يحلف المسلم العبد كإعتاق البطلن يحتمل ل وحكمه

ًا التحليف والنكار. للدعوى مإوافق
لن الصورة؛ هذه في السبب على يستحلف أنه يوسف أبي عن وروي

ذكر والنكار. ومإا الدعوى وفق على فيكون الدعوى، على يترتب الستحلفا
قد للقاضي: النسان عليه المدعى يقول بأن بالتعريض يندفع الضرر وهم مإن

أو باليفاء أو السبب بانفساخ إمإا عنه، المال يبطل ثم بسبب المال يلزمإه
فيلزمإه البراء أو الفسخ، ذلك إثبات يمكنه ل عسى بالسبب أقر ولو بالبراء،

يحلفه بل السبب، على يحلفه ل فالقاضي الوجه، هذا على عرض فإذا المال
الحاصل.  على



هذا شرح في الله رحمه الحلواني الئأمة شمس الجل المإام الشيخ وذكر
عليه المدعى أنكر إذا الله: أنه رحمه يوسف أبي عن أخرى رواية الكتاب
مإا بالله السبب على يحلف استقرضت وقال: مإا الستقراض، أنكر بأن السبب

ليس بالله الحاصل على يحلف يدعي، مإا علي له قال: ليس وإن استقرضت،
الله: هذا رحمه قال مإنه، شيء ول يدعي الذي المال هذا قبلك ول عليك له

القضاة. أكثر وعليه عندي القاويل أحسن
أن الله: ينبغي رحمه البزدوي على السلم فخر الزاهد المإام الشيخ وقال

على التحليف في المصلحة رأى إن هذا في القاضي رأي إلى المإر يفوض
حلف الحاصل على التحليف في المصلحة رأى وإن السبب، على حلف السبب

مإنهم أولىو السبب على تحليفه يكون مإن الناس مإن قال: لن الحاصل، على
القاضي. رأي إلى فيفوض أولى، الحاصل على تحليفه يكون مإن

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
(ليست الوديعة حلف الوديعة: إذا القاضي» وفي «أدب في الخصافا قال لهذا
ًا دل أو استهلكها مإتى لنه مإنه؛ حق قبلك له ول مإنه شيء يديك) ول في إنسان

بقوله: في يكتفى فل ذمإته، في القيمة ضمان ولكن يديه في تكون فل عليها،
ًا، مإنه حق قبلك له ول إليه يضم بل يديك على يستقيم إنما الجواب وهذا احتياط
(مإا) على أمإا الحاصل، على التحليف الرواية؛ ظاهر على لن الرواية؛ ظاهر
وكذا. كذا هذا أودعك مإا بالله يستحلف الله رحمه يوسف أبي عن روي
ًا أو ضيعة قبله ادعى وإن بينا مإا نحو على وبلده مإوضعه وسمى وحدده عقار

هذا فلن بن لفلن وسمى حدد التي الدار هذه ول الضيعة هذه مإا بالله يحلفه
لنه هذا؛ بين جمع بسببها، ول حق مإنها قبلك له ول مإنها شيء ول يديك في

أحوط. 

ًا أو جارية ادعى وإن ًا أو غلمإ كان فإن ويحول، ينقل مإما العروض مإن عرض
ًا هذا مإلك العبد هذا مإا بالله يحلفه فالقاضي القاضي، مإجلس في حاضر

مإلك بعضه يكون أن لجواز مإنه شيء ول ادعاه الذي الوجه مإن المدعي
ًا فيكون ذلك، يتأول مإنه شيء ول يقل لم فلو المدعي، ول يمينه في صادق

الحنث. يلزمإه
)4أ94( لهذا مإا بالله عليه المدعى يحلف الستحلفا: أنه كتاب في وذكر

غير على تنطلق الحق لفظة لن ذكرنا؛ مإا والصحيح حق، العبد هذا في المدعي
وإنما الحق، دون فيه الملك ادعى والمدعي والرهن، الجارة حق مإن الملك
له ول اليمين آخر في زاد إن ولكن المدعي، ادعاه مإا على الستحلفا يجب
ًا، كان حق، فيها ًا يكون فإنه مإستقيم ًا كان وإن للول، تأكيد مإجلس عن غائأب

ًا عليه المدعى كان بأن القاضي المدعي مإلك كونه ينكر أنه إل يده، في أنه مإقر
الدعوى لن وهذا الدعوى؛ في إليه الشارة يمكنه حتى الحضار القاضي كلفه
مإا العلم وجوه بأبلغ به المدعي إعلم فيشترط المعلوم، في تسمع إنما

الحضار. بعد الشارة تكون وإنما العلم، وجوه في أبلغ والشارة أمإكن،
الله: أن رحمه الخصافا يديه. ذكر في ذلك يكون أن عليه المدعى أنكر وإن

بيان شرط قيمته، وسم جنسه، إلى وانسبه للمدعي: سمه يقول القاضي
ثم هذا قبل الختلفا مإن فيه ومإا الفصل هذا ذكرنا وقد الدعوى، لسماع القيمة

عليه المدعى استحلفا وأراد خلفا، بل دعواه صح حتى ذلك جميع سمى إذا
ًا ول ذكرها التي الجارية هذه لديك لهذا مإا بالله القاضي استحلفه ول مإنها شيئ



مإنه شيء بذكر وكذا، كذا وهي سمى التي قيمتها ول قبلك ول عليك له بقي
مإستهلكة، أنها لجواز القيمة يذكر وإنما فيتأول، الجارية بعض يديه في أن لجواز

ًا يذكر وإنما القيمة، عليه يجب ولكن يديه في تكون فل لجواز القيمة مإن شيئ
لن قبلك؛ ول عليك له شيء ول يذكر وإنما فيتأول، عنه القيمة بعض سقط أنه
ًا يكون الحيوان أن العلماء بعض مإذهب مإن ذلك يتأول فربما بالمثل مإغصوب

القول. 

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
عليه المدعى وأنكر الثمن، وبين ومإوضعها حدودها وبين ضيعة شراء ادعى وإن
ظاهر جواب هو كما الحاصل على يحلفه أن القاضي وأراد ذلك، باعه أنه

فيما الساعة قائأم البيع هذا وبين بينك مإا بالله قال: يحلفه يحلفه؟ كيف الرواية
أو الثمن مإن ادعاه بما الساعة لهذا شراء الضيعة هذه مإا بالله يحلفه أو ادعاه،
ّله يحلفه وهاهنا ادعاه الذي البيع بهذا هذا إلى الضيعة هذه تسليم عليك مإا بال
هذا. بعد تأتي أخر أشياء

وجوه: على فهو طلقها أنه زوجها على امإرأة ادعت وإن
ّلفه يحلفه أن القاضي أراد إذ الوجه هذا وفي الثلث، الطلق الول: تدعي ح

على تحليف وهذا ادعت، كما تطليقات بثلث مإنك بائأن المرأة هذه مإا بالله
السبب على حلفه القاضي شاء الراوية. قالوا: وإن ظاهر جواب وإنه الحاصل،

ًا طلقتها مإا بالله هذا لن فيه؛ عليها مإقيم أنك تدعي الذي النكاح هذا في ثلث
ًا طلقتها مإا بالله يستحلف ل أنه إل النتقاض يحتمل ل سبب إليه عادت ثم ثلث
لم إذا وكذلك لتضرر كذلك حلفناه فلو آخر، بزوج تزوجت بعدمإا مإستقبل بنكاح

مإن جماعة أو عدل واحد شاهد القاضي عند شهد ولكن ذلك المرأة تدع
في الحتياط القاضي على فكان الشرع، حق الفرج حرمإة لن بذلك؛ الفساق

بالستحلفا. مإثله
كما بتطليقة عليك مإحرمإة هي أنما ادعت كما تطليقة، تدعي الثاني: أن الوجه

مإشايخنا: وفي قال الرواية، ظاهر في الدعوى حاصل على يستحلف ادعت؛
على حلفناه فلو رواجع الكنايات الشافعي عند لن نظر؛ نوع الجواب هذا

مإا بالله السبب على فيحلف الله، رحمه الشافعي قول يتأول ربما الحاصل
فيه عليها مإقيم أنك تدعي الذي النكاح هذا في ادعت كما كذا، بلفظ طلقتها

الدخول، قبل بائأنة تطليقة ادعت أو الخلع ادعت إذا إل التأويل يمكنه ل حتى
الحاصل.  على فيحلف التأويل يمكنه فل خلفا، بل البينونة تثبت هناك فإن

الحاصل على يحلف الوجه هذا وفي رجعية، تطليقة تدعي الثالث: أن الوجه
الرجعي الطلق لن وهذا الساعة، مإنك طالق هي مإا فيحلف الرواية، ظاهر في

إزالة في ويؤثر الحال في النكاح يزيل ل كان إن العدة، انقضاء بعد النكاح يزيل
الستحلفا. فيفيد إليه، تطليقتين انضمام عند المحلية حل
على يستحلف الرواية ظاهر ففي اعتقها، أنه مإولها على أمإة ادعت وإن

الحرية زوال يتصور لنه العتق؛ مإن ادعت بما الساعة حرة هي مإا بالله الحاصل
فلو ذلك، بعد والسبي الحرب بدار واللتحاق بالرتداد بالعتاق ثبوتها بعد عنها

على فيحلف عليه، المدعى به لتضرر أعتقها مإا بالله السبب على حلفناه



إذا إل أعتقتها مإا بالله السبب على يوسف: يحلف أبي رواية الحاصل. وعلى
الحرب بدار وتلتحق ترتد ثم أمإته يعتق قد ونقول: الرجل عليه المدعى عرض

ًا مإلكه إلى وتعود وتسبى على عرض فإذا أعتقتها، مإا يحلف أن يمكنه فل ثاني
ًا، للعتق المدعي كان وإن الحاصل على يحلف الوجه هذا العبد كان فإن عبد
ًا حرمإته الرواية»: لن «ظاهر في الحاصل على يحلف الجواب فكذلك ذمإي

ثم الحرب بدار ويلتحق العهد تنقض بأن بالعتاق الثبوت بعد النتقاض تحتمل
ًا العبد كان وإن ويسترق، يسبى على حلفه شاء إن بالخيار فالقاضي مإسلم

حلفه شاء الرواية» وإن «ظاهر جواب هو كما الساعة حر هو مإا بالله الحاصل
النتقاض تحتمل ل حريته لن الله؛ رحمه يوسف أبي قول هو كما السبب على
dيسترق. ل المرتد أن إل يرتد أنه فيه مإا أكثر لن ثبوتها؛ بعد

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ًا رجل على امإرأة ادعت وإن ًا، امإرأة على رجل ادعى أو نكاح بأن فاعلم نكاح

ًا الله رحمه حنيفة أبي عند السبعة الشياء في يجري ل الستحلفا لهما، خلف
والنسب والولء والرق اليلء في والفيء والرجعة النكاح السبعة والشياء

الولد.  وأمإية

ًا مإنه أسقطت أنها مإولها على جارية ادعت الولد: إذا أمإومإية وصورة سقط
وهذا دعواها؛ على المولى تستحلف أن فأرادت ينكر والمولى الخلق مإستبين

بالنكول، فيه يقضى فيما الستحلفا يجري فإنما النكول لرجاء الستحلفا لن
يقضى الله: وعندهما رحمه حنيفة أبي عند الشياء هذه في بالنكول يقضى ول

الله رحمهما ومإحمد يوسف أبي عند النكول أن مإعروفا أصل على بناء وهذا
والقرار بالنكول، القضاء فيه يجوز القرار فيه يجوز مإا فكل القرار، بمنزلة
النكول فكان صحيح، الولد وأمإومإية والولء اليلء في والفيء والرجعة بالنكاح

الستحلفا. فيها فيجري حجة فيها
ذلك الولي وأنكر مإنه زوجها أنه صغيرة ولي على ادعى مإن قلنا: أن هذا ومإن

وليته على الولي وإقرار إقرار عندهما النكول لن عندهما؛ القاضي استحلفه
في أو بالنكاح بالرضا الدعوى كان لو وكذلك عندهما، صحيح بالنكاح الصغيرة

الله: فالنكول رحمه حنيفة أبي قول على وأمإا عندهما، يستحلف بالنكاح المإر
الستحلفا، فيها يجري فل حجة فيه النكول كان البدل فيه يجري مإا وكل بدل
زوجها أنه صغيرة ولي على ادعى مإن الله: إن رحمه حنيفة أبو قال هذا وعن
ل والبدل بدل، عنده النكول لن يستحلفه؛ ل فالقاضي ذلك الولي وأنكر مإنه

حنيفة أبي قول على ثم الستحلفا، فيه يجري فل النكاح في الولي مإن يجري
وقالت المرأة، مإن النكاح دعوى كان لو النكاح في يجري ل الستحلفا كان إذا

فمره النكاح أنكر وقد زوجي هذا لن أتزوج؛ أن يمكنني للقاضي: ل المرأة
ًا يصير بالطلق لن يطلقها؛ أن يمكنه ل والزوج لتزوج، ليطلقني بالنكاح، مإقر

 القاضي؟ يصنع مإاذا

فأنت امإرأتي كنت إن لها قل للزوج يقول الله رحمه علي السلم فخر ذكر
ًا الزوج يصير ل التقدير هذا على فإّن طالق، ولو شيء، يلزمإه ول بالنكاح مإقر
يدع لم إذا كله وهذا بغيره، التزوج ويمكنها خيالته عن تتخلص امإرأة له كانت



ً ادعي إذا فأمإا مإالً، الشياء هذه بدعوى المدعي الشياء هذه بدعوى مإال
وادعت بها الدخول قبل وطلقها كذا على تزوجها أنه رجل على تدعي كالمرأة

لن خلفا؛ بل القاضي حلفه النفقة وادعت الطلق تدع لم أو المهر، نصف
ثم خلفا، بل المال دعوى في يجري والستحلفا المال دعوى المقصود

الشياء هذه في الستحلفا وكيف المال دعوى بدون يستحلف كان إذا عندهما
المال؟ دعوى مإع

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
المرأة الحاصل: تحلف على القاضي»: الستحلفا «أدب في الخصافا ذكر
ادعت، كما امإرأتك هذه مإا بالله الزوج ويحلف ادعى كما زوجك هذا مإا بالله
«ظاهر جواب يكون أن الرواية» فيحتمل «ظاهر جواب هذا أن يذكر ولم

تحلف السبب على يحلف يوسف أبي عن يروى مإا قياس على الرواية»: أمإا
كذا على تزوجتها مإا بالله الزوج ويحلف بكذا، مإنه نفسها زوجت مإا بالله المرأة

قول الله رحمه الخصافا ذكر يكون، أن ويحتمل عليه المدعى عرض إذا إل
ًا الكل الفرج. لمإر احتياط
أبي وعن الحاصل على الرواية» يحلف «ظاهر على أن القضية كتاب وفي

فهي امإرأتك كانت وإن امإرأتك، هذه مإا بالله ) الزوج4ب94( يحلف أنه يوسف
ًا، طالق ول تعالى الله وبين بينهما الفرق يقع ل بيمينه لن حسن؛ وهذا ثلث
على الستحلفا في النظر فكان مإنه، فتطلق مإعلقة فتبقى تتزوج أن يسعها

الوجه. هذا
الب يستحلف ل ذلك الب وأنكر مإنه الكبيرة ابنته زوج أنه رجل على ادعى ولو

عندهما، للنكول الستحلفا لن صغيرة؛ البنة كانت إذا مإا بخلفا عندهما
الصغيرة وليته وعلى يصح ل عندهما بالنكاح البالغة وليته على الولي وإقرار

لنها العلم؛ على وتستحلف كبيرة كانت إذا البنة تستحلف ولكن صحيحة،
الغير.  فعل على تستحلف

كانت وإن عندهما، المولى يستحلف مإنه أمإته زوج أنه رجل على ادعي ولو
المإة كانت وإن عندهما صحيح بالنكاح أمإته على المولى إقرار لن كبيرة؛
النكاح. كتاب في ذلك عرفا كبيرة،

والزوجة والبن بأربعة: بالب يصح الرجل فنقول: إقرار النسب إلى جئنا
إقرارهما يصح ول والمولى، والزوج بثلثة: بالب يصح المرأة وإقرار والمولى،

ًا الصحة الصحة بهذه وأراد هؤلء بغير مإن له والمقر المقر يلزم فيما مإطلق
غيرهما يلزم فيما الصحة عدم الصحة بعدم وأراد غيرهما، يلزم وفيما الحكام،

التصديق وجد إذا صحيح، فالقرار الحكام مإن يلزمإهما فيما أمإا الحكام، مإن
وله بأخ أقر مإن إن حتى الصور، جميع في التصديق أهل مإن وهو له المقر مإن
في إقراره صح المعروفا، الخ وكذبه إقراره في له المقر وصدقه مإعروفا أخ

نصيبه. في المعروفا الخ له المقر يشارك ل حتى نفسه، حق
ولم الرجل مإن فصححه بالبن، القرار في المرأة وبين الرجل بين فرق فقد

الولد انتساب علة لن بينهما؛ يفرق ل أن ينبغي وكان المرأة، مإن يصححه
الحقيقة حيث مإن هذا والجواب: أن السواء، على ذلك في وهما الماء، بانخلق

لبائأهم} الله: {ادعوهم قال الباء، إلى فالنسبة الحكم حيث مإن أمإا هكذا،
في ) فالب233له} (البقرة:  المولود تعالى: {وعلى الله ) وقال5(الحزاب: 

وإذا نفسه، على أقر فقد بالبن الرجل أقر فإذا تابع، والم أصل الباب هذا



يصح. فل الغير على أقرت فقد بذلك المرأة أقرت
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

أشبههما، ومإا والعم بالخ القرار وبين بالبن القرار بين الرجل حق في وفرق
صحيح، نفسه على النسان وإقرار نفسه على إقرار بالبنوة القرار أن والفرق

ًا يصير فإنما الجد أو الب وهو ابتداء الغير على إقرار والعم بالخ القرار فأمإا أخ
وكذا الخوة بواسطة يثبت فكيف بإقراره، الب مإن البنوة ثبوت بواسطة له

أن يجوز ول أبيه، مإن البنوة ثبوت مإن له بد ل لنه صحيح؛ غير البن بابن القرار
والمولى؛ والزوج والزوجة بالب القرار صح وإنما بإقراره، أبيه مإن البنوة يثبت
ً يدع لم إذا كله وهذا الغير على بإقرار ليس لنه إذا فأمإا النسب، بدعوى مإال

ً ادعى أو لبيه أخوه أنه رجل على وامإرأة رجل ادعى بأن النسب، بدعوى مإال
ً وترك الب مإات وقد لبيه أخته وادعى الميراث وطلب هذا يد في كثيرة أمإوال
النفقة يفرض أن القاضي مإن وطلب لبيه أخوه أنه رجل على زمإن وهو رجل
المال دعوى المقصود لن يحلفه، فالقاضي ذلك، عليه المدعى وأنكر عليه،
خلفا. بل يستحلف المال دعوى وفي

ً يدع لم إذا وكذلك ًا ادعى ولكن النسب بدعوى مإال النسب دعوى ضمن في حق
فقد النسب دعوى على فستحلف النسب ذلك بثبوت إل الحق ذلك له يثبت ل

ًا الرجل ادعى القاضي»: إذا «أدب في الخصافا ذكر التقط بأن رجل على حجر
ًا رجل أحق وأنا أخي التقطته الذي الصغير للملتقط: هذا وقال رجل فجاء لقيط

ذلك. على اليد ذو حلف أخوه، أنه اليد ذو وأنكر به،
ًا، لرجل رجل وهب إذا وكذلك فقال الهبة في الرجوع الواهب وأراد شيئ

كان أخوته الواهب وأنكر الرجوع، في لك حق ول أخوك له: أنا الموهوب
مإع النسب دعوى في ثم الحق ذلك إثبات المقصود لن يحلفه؛ أن له للموهوب

على يستحلف الستحلفا، جرى إذا بالنسب القرار يصح ل مإوضع في المال
وذكر المال، على يستحلف أنه القضية في ذكر المال، على أو النسب

بالنسب.  يقضى ول بالمال يقضى نكل فإذا النسب على يستحلف أنه الخصافا

أو دابة أو عبد إجارة أو حانوت أو دار أو ضيعة إجارة رجل على رجل ادعى وإن
أو والشجر، النخل في مإعامإلة أو أرض مإزارعة ادعى أو يؤاجر، مإما ذلك نحو

على القاضي حلفه ذلك عليه المدعى وأنكر وديعة أو عين في عارية ادعى
ًا ذكرناهما وإنما فيهما، الكلم مإر فقد والعارية الوديعة أمإا الحاصل، لزيادة ثاني

ًا العين كان إن ثم فوائأد، المدعي، هذا مإلك العين هذا مإا بالله يستحلف حاضر
مإنه. شيء ول

هذا مإا بالله يحلف أن يقول: الحوط الله رحمه مإحمد أبو الحاكم المإام وكان
الوجه مإن المدعي هذا إلى مإنه شيء تسليم ول تسليمه عليك ول لهذا الثوب
ًا كان وإن المدعي، يدعيه الذي ًا كان أو غائأب عليك مإا بالله يستحلف مإستهلك

المدعي، هذا إلى مإثله تسليم ول مإنه جزء ول قيمته تسليم ول العين هذا تسليم
ًا العين كان وإن ذكرنا، لما الرواية ظاهر جواب الجواب وهذا وأقر مإستهلك

وقال المشايخ، بعض عند القيمة على عليه المدعى يستحلف بالهلك المدعي
على وعندهما الله، رحمه حنيفة أبي عند والقيمة العين على بعضهم: يستحلف



قائأمة إجارة المدعي هذا وبين بينك مإا بالله فيستحلف الجارة وأمإا القيمة
التي بالجارة حق فيها قبلك له ول المدعى العين هذا في اليوم، لزمإة بأمإته

يوسف أبي رواية قياس على أمإا الرواية، ظاهر على الجواب هذا قيل وصف،
السلم فخر مإال وإليه الجارة وهو السبب على يستحلف أن الله: ينبغي رحمه
الكل قول على الحاصل على يستحلف الجارة في بل وقيل: ل البزدوي علي
على يستحلف قيل، التي الرواية على الله رحمه يوسف لبي القائأل هذا فرق

تقدم. وبينما الجارة بين المسائأل هذه جنس في السبب
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا هاهنا السبب على التحليف في والفرق: أن ل المنافع لن للمدعي؛ ضرر
العقد ينتفي وحلف السبب على حلفناه فإذا بالعقد تتقوم وإنما بنفسها، تتقوم

يكون فل بشيء الرجوع حق للمدعي يثبت فل المنافع تقوم يثبت ولم
ًا النسب على الستحلفا نفسه، في مإتقوم العين لن تقدم؛ مإا بخلفا مإفيد

ًا العقد يبقى العقد وانتفى وحلف السبب على حلفناه فإذا بنفسه، مإضمون
ًا السبب على التحليف فكان العين، بضمان الرجوع فيمكن أصح، والول مإفيد
جزء فيهما الجرة أن إل إجارة لنها والمعامإلة؛ المزارعة في الجواب وكذلك

الخارج. مإن
مإاله بالله القاضي يستحلفه عليه المدعى وجحد الدار أجرة المدعي ادعى وإن

على استحلفه إنما أنه إل فيه، وقع الدعوى لن يدعيه؛ الذي الجر هذا قبلك
غير الجر على حلف مإتى الحالف يتأول كيل ادعى الذي والوقف والدار الجر

بسبب عليه أجر ل أنه يتأول أو الدار، سوى آخر شيء بسبب عليه أجر ل أنه
بالله حلفه القاضي شاء قالوا: وإن المدعي، ادعاه الذي الوقف غير آخر وقف

الوجه هذا مإن أو ادعى الذي السبب بهذا سمى الذي الجر هذا قبلك له مإا
ادعى. الذي

بيدك، لها: أمإرك فقال يطلقها أن سألته أنها زوجها، على امإرأة ادعت قال: ولو
أوجه:  ثلثة على المسألة فهذه ذلك، الزوج وأنكر نفسها اختارت وإنها

ًا، والختيار المإر الزوج ينكر أن الول الوجه ل القاضي الوجه هذا وفي جميع
الساعة مإنك بائأن هي مإا بالله، يحلفه ل خلفا بل الحاصل على الزوج يحلف

رجعي، باليد المإر بلفظ الواقع العلماء بعض عند لن ادعت، الذي الوجه مإن
السبب على فيحلف القائأل هذا قول يتأول ربما مإنك بائأن هي مإا حلفناه فلو

بعد بيدك أمإرك تزوجها أن مإنذ لها قلت مإا بالله فيحلف للزوج فيه يحتاط ولكن
بجواز المإر مإجلس في ذلك بعد نفسها اختارت أنها يعلم ومإا الطلق مإسألتها

ذلك على الحلف يمكنه فل المإر، ذلك بحكم نفسها اختارت مإا بعد تزوجها أنه
فيحلفه الطلق ويلزمإه يصدق لم بعده النكاح ادعى ثم بذلك أقر ولو المإر،
ًا. ذكرنا الذي الوجه على احتياط
ًا؛ الزوج بخلفا نفسها اختيارها وأنكر بالمإر أقر وإن أنها قولها يقبل ل لنه أيض

نفسها، اختيارها تملك ل لنها النشاء؛ تملك ل عما اخبرت لنها نفسها اختارت
أنها يعلم مإا بالله الزوج يحلف ولكن قولها يقبل فل المجلس عن قامإت بعدمإا

ادعت. الذي المإر مإجلس في نفسها اختارت



امإرأتك أمإر جعلت مإا بالله الزوج يحلف ) المإر4أ95( وأنكر بالختيار أقر وإن
تدعي فالمرأة الطلق، يقع المإر مإجلس في نفسها تختار أن قبل بيدها هذه
ًا مإعنى عليه حلف الزوج أن ادعت إذا ذلك قلنا، الذي الوجه على فيحلف لزمإ

الزوج أنكر إن قلنا الذي التفصيل على وهو فعل، وقد كذا يفعل ل أن بطلقها
الشرط ووجود التعليق بسبب البينونة ادعت المرأة لن يستحلف؛ المإرين
الزوج يستحلف وهناك المتجر، بسبب البينونة ادعت لو بما فيعتبر ينكر والزوج

الرواية ظاهر في ثم خلفا بل والطلق الفرقة في يجري والستحلفا خلفا بل
ادعت، الذي الوجه مإن تطليقات بثلثة بائأنة هي مإا بالله الحاصل على يحلف
ل أن بطلقها، حلفت مإا بالله السبب على يحلف يوسف أبي رواية قياس وعلى
رحمه الخصافا ذكر هكذا كذا، الفعل وأنكر باليمين أقر وإن فعلت ثم كذا تفعل
القاضي».  «أدب في الله

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ظاهر على أمإا الله، رحمه يوسف أبي رواية على قالوا: هذا مإشايخنا بعض

تطليقات، بثلث مإنك بائأنة المرأة هذه مإا الحاصل: بالله على يحلف الرواية
ًا هذه امإرأتك بطلق حلفت مإا بالله يحلف بالفعل وأقر اليمين أنكر وإن أن ثلث

على أمإا يوسف، أبي رواية قالوا: هذا مإشايخنا بعض تفعله، أن قبل كذا تفعل ل
أنه الجائأز مإن لنه وهذا بينا؛ مإا نحو على الحاصل على الرواية: يحلف ظاهر
تزوجها. ثم الفعل ذلك فعل ثم بواحدة أبانها ولكن حلف
وقد كذا يفعل ل أن حلف أنه المولى على والمإة العبد ادعى إذا هذا وعلى
فعل.
هذه أمإتك مإنك اشتريت أني رجل على رجل ادعى القضية: ولو كتاب في ذكر

هذه مإا بالله عليه المدعى يحلف فالقاضي عليه المدعى وأنكر هذا، بعبدي
مإا على الرواية ظاهر على وهذا بعت، مإا يحلف ول العبد بهذا شراء له المإة

ذكرنا.
فقال: تفصيلً، فيها وذكر المشتري، مإن الشراء دعوى المسألة هذه بعد ذكر
هذا مإلك العبد هذا مإا بالله عليه المدعى يحلف الثمن نقد المشتري ذكر إن

يذكر لم وإن بعت، مإا يحلف ول ادعى، الذي بالسبب مإنه شيء ول المدعي
بالله القاضي يستحلفه أحضره فإذا الثمن، له: أحضر يقال الثمن نقد المشتري

شاء وإن ادعى، الذي الوجه مإن العبد هذا وتسليم الثمن هذا قبض عليك مإا
الساعة. قائأم شراء هذا وبين بينك مإا بالله حلفه

ًا المبيع دعوى الثمن نقد مإع الشراء دعوى والحاصل: أن ًا مإلك مإعي، مإطلق
المبيع مإلك على فيحلف الثمن، جهالة مإع يصح ولهذا العقد بدعوى وليس

الثمن.  دون المبيع تسليم مإع البيع ودعوى

ً أن الستحلفا: ولو كتاب في قال ًا رجل مإن اشترى أنه ادعى رجل بألف دار
ًا أو درهم ًا أو عبد قبله المدعى وجحد كله ذلك فادعى القاضي إلى وقدمإه ثوب
ًا مإنك بعت وقال: مإا ذلك، قبله، المدعى يمين المدعي وطلب قط شيئ

اشتراها أنه ادعى الذي الشراء بهذا للمدعي الدار هذه مإا بالله يحلفه فالقاضي
بالله الفعل على يستحلف ول الحاصل، على يستحلف سمى، الذي الثمن بهذا



والثمن العين على يستحلف أنه ذكر ثم الرواية، ظاهر جواب وهذا مإنه بعت مإا
ًا، يستحلف إنما لنه الثمن على ل العين على يستحلف أن يجب وكان جميع

أنه إل الثمن في ل العين في وقعت والدعوى الدعوى، فيه وقع مإا على
ًا، والبيع والعين الثمن على استحلفه الجاحد يقر أن الجائأز مإن لنه وذلك جميع

درهم ألفي كان ثمنه أن يدعي أنه إل إقراره، فيصح حلف بعدمإا بالبيع
في اختلفا لنهما التحالف؛ فيجب درهم، ألف الثمن كان يقول والمشتري

هذا على وقع مإتى الثمن في والختلفا قائأم، عليه والمعقود الثمن مإقدار
الذي والثمن البيع على الجاحد حلف كان ومإتى التحالف، يجب فإنه الوجه،
ًا، البائأع يحلف أن إلى القاضي يحتاج ل المشتري ادعاه أن إلى يحتاج وإنما ثاني
على الستحلفا ففي غير ل درهم بألفي اشتريت مإا بالله المشتري يحلف
اليمين، تقليل والثمن العين على الستحلفا وفي اليمين، تكرير غير ل العين
ًا. والثمن البيع على البائأع استحلف فلهذا أولى، هذا فكان جميع
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باع أنه ادعى إذا فأمإا البائأع، وأنكر اشترى أنه المدعي ادعى إذا ذكرنا الذي هذا
اشتريت وقال: مإا ذلك، قبله المدعى وجحد درهم بألف ذلك قبله المدعى مإن
ًا مإنه ذلك على قبله المدعى يحلف أن القاضي مإن المدعي وسأل قط، شيئ

مإنه باع مإا سلم أنه المدعى ادعى إن وجهين: أمإا مإن يصح ل فهذا يحلفه؟ كيف
ول مإنه، باع مإا يسلم لم أنه ادعي أو الثمن، مإنه يقبض ولم قبله المدعي إلى

يحلف أنه ذكر الثمن مإنه يقبض ولم وسلم باع أنه ادعى فإن ثمنه، مإنه قبض
ثمنها، ول يدعيها التي الدار هذه أو ثمنه ول الثوب هذا قبلك له مإا بالله

وهذا ادعاه الذي بالثمن اشتريت مإا بالله يستحلفه ول الحاصل على فيستحلفه
ًا، والثمن العين على فيستحلف الرواية، ظاهر جواب أن يجب وكان جميع

ًا المبيع كان إذا الثمن في وقع الدعوى لن الثمن؛ على يستحلف في مإسلم
يقر أن يجوز لنه وذلك والبيع والثمن العين على استحلفه إنما لكن العين،

عليه، المعقود في يختلفان ثم إقراره ويصح بالشراء، حلف بعدمإا عليه المدعى
ًا مإنك قبله: اشتريت المدعى فيقول ًا أو ثوب لنهما التحالف؛ فيجب آخر، دار
حال عليه المعقود في والختلفا قائأم، عليه والمعقود عليه المعقود في اختلفا
التحالف إلى احتيج مإتى غير ل الثمن على حلف فمتى التحالف، يوجب قيامإه
ًا عليه المدعى يحلف أن إلى البائأع يحتاج يدعيه التي الدار اشتريت مإا بالله ثاني

سماه. الذي بالثمن المدعى
أن يحتاج التحالف وجب فمتى سماه الذي والثمن والعين البيع على حلفناه وإذا

في فيكون البائأع، يدعيه مإا المشتري هذا مإن بعت مإا بالله البائأع يحلف
تكرير الثمن على الستحلفا وفي اليمين، تقليل والثمن العين على الستحلفا

 أولى، اليمين تقليل فيه وجه على الستحلفا فكان اليمين،

والولى جاز، كثير ول قليل مإنها مإاله بالله حلفه «الكتاب»: وإن في قال ثم
والثمن العين يتناول بما كثير ول قليل مإنها مإاله بالله قوله لن يجوز؛ أمإا أجود

ًا؛ العين لن أجود؛ الول أن إل والثمن العين عن كناية مإنها قوله لن جميع
التصريح سبيل على ذكرهما فكان القتصار، سبيل على مإذكورين صارا والثمن



باع أنه ادعى وإن الثمن، مإنه يقبض ولم وسلم باع كان أنه ادعى إذا هذا أجود،
بهذا لك الدار هذه مإا بالله القاضي قال: يحلفه الثمن مإنه يقبض ولم يسلم ولم
وهذا الحاصل على استحلفه فقد سمى، الذي الثمن بهذا يدعي الذي البيع

الرواية ظاهر في الحاصل على الستحلفا وجب وإذا الرواية، ظاهر جواب
ًا، والثمن العين على استحلفه قبله المدعى يقر أن يجوز أنه ذكرنا لما جميع
الدار هذه مإنك اشتريت يقول: مإا أنه إل إقراره فيصح حلف، مإا بعد بالشراء
يحلف لم فمتى التحالف فيجب عليه، المعقود اختلفا بينهما فيقع الخرى،
سمى الذي الثمن بهذا يدعي الذي البيع بهذا لك الدار هذه مإا بالله قبله المدعى

ًا، قبله المدعى يحلف أن إلى القاضي يحتاج ومإتى عليه، اليمين فيتكرر ثاني
البيع على تحليفه فكان غير، ل البائأع يحلف أن إلى يحتاج ذلك على حلفناه
أولى. اليمين تقليل وفيه والعين
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ًا، أو قلنسوة رجل عند الرجل استصنع وإذا ًا العامإل به وجاء خف عنه، مإفروغ
كما الصانع: هو به. وقال أمإرتك الذي المقدار على هذا المإر: ليس فقال

ل الجواب وهذا الصانع يستحلف ل أنه الستحلفا كتاب في ذكر به، أمإرتني
رواية وهو بمعاقدة وليست مإواعدة الستصناع بأن يقول مإن قول على يشكل

وأمإا المواعيد، في يجري ل الستحلفا لن الله؛ رحمه حنيفة أبي عن الحسن
فيه، المشايخ عبارة اختلفت فقد مإعاقدة الستصناع باب يقول مإن قول على

ًا ابتداء إجارة ينعقد الستصناع قيل: أن مإا وأصح ولكن سلم، مإتى انتهاء وبيع
إلى التسليم قبل واختلفا المستصنع، في به الصانع جاء مإا فحال قيل: التسليم

يجري ل مإسألة وفي الجارة، مإدة انقضاء بعد اختلفا ومإستأجر آجر فهذا المإر
عرفا. مإا على (فيها) الستحلفا

الدعوى، حاصل على حلف بفلن لي كتبت حتى غلمإي لغيره: أخذك قال وإذا
مإتعارفا، بشرط مإعلقة أو مإنجزة صحيحة كفالة ادعى إذا يحلف إنما ولكن
الكفالة مإجلس في الكفالة لتلك إجازته ذكر أو بإذنه، كانت له الكفالة أن وذكر

ًا يكون ل ذلك بدون أمإا كيفية ثم التحليف عليه يترتب فل صحيحة، كفالة مإدعي
مإاله بالله حلفه بالمال، كانت إن الكفالة هذا: أن في الحاصل على التحليف

الكفالة هذه بسبب يذكر يدعيها التي الكفالة هذه بسبب درهم اللف هذه قبلك
كفالة كانت وإن الدعوى فيه وقع مإا غير أخرى كفالة تتناول ل حتى يدعيها التي

الكفالة هذه بسبب فلن نفس تسليم قبلك مإاله ) بالله4ب95( يحلفه بعرض
يدعيها. التي
ًا، فيها لحد يعلم ل سلعة يديه في رجل وسع دعوى فيها وادعى رجل جاء حق
في الملك سبب وجد لنه حق، فيها مإاله بالله البتة يحلفه أن يديه في الذي
هذا على يعتمد أن له فكان الغير، حق انتفاء يقضي وإنه الستيلء، وهو حقه

ويحلف.  السبب

السبب هذا على يعتمد أن له كان جارية يديه في ذلك مإكان كان لو أنه ترى أل
المدعى مإع المدعي كان ولو الحلف حق في عليه العتماد يجوز فكذا ويطأها،

ًا عليه حق جحد عليه المدعى إن ثم دارهم، على المدعي دعوى مإن تصالح



ذلك في له حق ل أنه فعلم حق، قبله له مإا يحلف أن يسعه ل فيه المدعي
الشيء.

ًا الرجل أحال وإذا له المحتال إن ثم درهم، بألف رجل على غرمإائأه مإن غريم
أن قبل وذلك الصل براءة توجب الحوالة يرى ل وهو القاضي إلى المحيل قدم

إذا حق، عليه له مإا يحلف أن للمحيل حل يفلس، أن وقبل له، المحتال يجحد
رأي يتبع أن أحد لكل لن الصيل؛ براءة توجب الحوالة أن المحيل رأي مإن كان

ًا يصر لم مإا المجتهدات في نفسه بمطالبة له للمحتال قضى وإن عليه، مإقضي
براءة على يحلف أن المحيل أراد به الكفالة بمنزلة الحوالة وجعل المحيل
مإن لن فيه؛ مإجتهد مإحل في حصل القاضي قضاء لن ذلك؛ يسعه ل نفسه،
المحيل فصار الصيل براءة توجب ل الحوالة أن مإعن، بن والقاسم زفر مإذهب
ًا نفسه. براءة على يحلف ول ذلك، بعد نفسه رأي يتبع فل عليه مإقضي
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رجل فادعى يعلم، ل أو مإقدارها يعلم له مإنها طائأفة أن يزعم دار يديه في رجل
ًا فيها لنفسه ًا حق عليه المدعى فقال والربع، الثلث أدعي قال بأن مإعلومإ

ًا فيها للمدعي نعلم للقاضي: إنا مإا إليه فادع حقه مإقدار أدري ل ولكن حق
عليه المدعى يحلف ولكن بشيء، لذلك يتعرض أن للقاضي ينبغي ل أحسنت

ًا صار فقد نكل فإن المدعي، ادعى مإا على ً صار أو القدر بذلك مإقر لذلك باذل
ًا القدر، فالقاضي المعين، المقدار ذلك على حلف وإن حجة، فهو كان مإا وأي
ًا؛ فيها له أن بإقراره، الدار في عليه المدعى مإع المدعي يسكن أقر قد لنه حق

كما القدر يثبت ولم المدعي، ادعاه مإا قدر أنكر ولكن فيها بالشركة للمدعي
بين أو اثنين بين الدار في الشركة حكم وفي الشركة، أصل بقي عليه حلف

الممكن.  بقدر بنصيبه واحد كل ينتفع حتى فيها، يسكنوا أن جماعة

ًا رجل على ادعى الصلح: رجل كتاب في قال ًا أو دين ينكر عليه والمدعى عين
فحلف المال مإن بريء وهو عليه المدعى يحلف أن على فاصطلحا ذلك،

وهذا بها؛ أخذه بينة أقام إن دعواه على والمدعي باطل فالصلح عليه المدعى
لن إليه وجه ول الصلح بهذا يستفيد أن إمإا البراءة استفاد لو عليه المدعى لن
يمنع ل عليه المدعى يمين أن الشرع قضية لن الشرع، قضية مإخالف صلح هذا

وجه ول الحق إسقاط بطريق البراءة يستفيد أن وإمإا البينة، إقامإة مإن المدعي
ًا؛ إليه ًا ثابت بالبينة ادعاه مإا إثبات في المدعي حق لن أيض ل وجه على شرع

طلب حين حقه أصل يسقط لم وإنه حقه، أصل بقاء مإع إسقاطه مإن يتمكن
البراءة يستفيد أن وإمإا (البينة)، إقامإة مإن المدعي يمنع ل عليه المدعى يمين

بالشرط مإعلوم البراءة لن إليه؛ وجه ول الحلف عند البراءة على بالتنصيص
المدعى يستحلف أن وأراد البينة يجد لم فإن باطل، بالشرط البراءات وتعليق

القاضي، يدي بين الول الستحلفا يكن لم إن ينظر ذلك بعد القاضي عند عليه
ًا؛ يستحلفه فالقاضي المعتبر لن مإعتبرة؛ غير القاضي غير عند اليمين لن ثاني

ًا؛ يحلفه ل القاضي مإن الول الستحلفا كان وإن للخصومإة، قاطعة يمين ثاني
للخصومإة. قاطعة وقعت لنها مإعتبرة؛ وقعت الولى اليمين لن

للمال، ضامإن عليه فالمدعى حلف لو المدعي أن على اصطلحا لو وكذلك



مإخالفة على صلح لنه عليه المدعى على شيء ول باطل فالصلح وحلف
لم الشرع في واليمين للمدعي حجة اليمين جعل الصلح بهذا لنهما الشرع
للمدعي. حجة تجعل

ًا هشام: سألت قال فقدمإه مإؤجل مإال رجل على له رجل عن الله رحمه مإحمد
له مإا بالله الرجل فحلف قبله، يدعيه الذي المال يحل أن قبل القاضي إلى

قال: ذلك؟ الحالف يسع هل مإنه ذلك وقبل القاضي وجهل شيء، عليه اليوم
ينبغي فقلت: فهل بأس يكون ل أن فأرجو بحقه يذهب أن يرى ل كان إن

شيء.  قبله له مإا بالله يحلفه ولكنه قال: ل مإنه؟ ذلك يقبل أن للقاضي
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درهم ألف رجل على له الستحلفا: رجل باب «المنتقى» في في وذكر

للقاضي: يقول أن عليه للمدعى ينبغي القاضي عند بها يحلفه أن فأراد نسيئًة،
ً أيدعي سله ً فإذا نسيئًة، أو حال اللف هذه علّي مإاله بالله يحلف قال: حال
ويسعه. يدعيها التي
على القاضي واستحلفه عليه المدعى وجحده دعوى رجل على رجل ادعى وإذا
اليمين، عن نكلت له: إنك يقول أن للقاضي ينبغي فإنه يحلف، أن فأبى ذلك
وإل حلفت فإن مإرات، ثلث اليمين عليك فأعرض بالنكول القاضي رأي ومإن

أن وأبى مإرات ثلث ذلك بعد اليمين عليه عرض فلو بالمال، عليك قضيت
أبي عن مإروي وهو كتابه، في الخصافا ذكر هكذا بالمال عليه قضى يحلف
الستحلفا، كتاب في روايتهم ذكر الله، رحمهم ومإحمد يوسف وأبي حنيفة

وإل مإرة: احلف كل في القاضي له يقول أن الله رحمه الخصافا وشرط
عليك. قضيت

؟وثمرة لزم أمإر هو هل اليمين عرض في بالثلث التقدير أن المشايخ واختلف
ينفذ هل الولى، المرة في بالنكول عليه القاضي قضى إذا فيما تظهر الخلفا

قضاؤه؟
أمإر مإرات ثلث يقول: العرض الله رحمه الكوفي مإحمد أبو المإام الحاكم كان

مإشايخنا وبعض الله، رحمهما ومإحمد يوسف أبي عن روي قيل: وهكذا لزم،
بلزم. ليس قالوا: إنه

اليمين عرض إذا القاضي الكبير»: أن «السير شرح في السلم شيخ وذكر
عليه يعرض ل فالقاضي يحلف، ل بأنه صرح إن يحلف، ولم عليه المدعى على

اليمين عليه يعرض فالقاضي سكت وإن عليه، يقضي بل أخرى، مإرة اليمين
بالمال. عليك قضيت وإل حلفت مإرة: إن كل في ويقول مإرات ثلث
الدعوى كتاب شرح في الله رحمه الحلواني الئأمة شمس المإام الشيخ وذكر

قضاؤه، ينفذ أنه على المشايخ عامإة الولى، المرة في قضى لو القاضي أن
عامإة عليه مإا الله: والصحيح رحمه مإحمد قضاؤه. قال ينفذ قالوا: ل وبعضهم

المشايخ. 

مإتسع له يكون لزم: أن بأمإر ليس بالثلث التقدير قال: بأن مإن قول وجه
هل يتأمإل حتى مإرات ثلث العرض يستحب أنه إل الكاذبة اليمين عن للتورع

عذره يبلي فالقاضي القاضي كلم يفهم لم أنه يحتمل لنه أو ل؛ أم شيء عليه



يمهل لم ولو أيام ثلثة يمهل المرتد أن ترى العذر. أل لبلء حسن والثلث فيه،
هنا. ها كذا جاز الول اليوم في وقتل
ًا نكل أنه يحتمل لنه مإحتملة؛ حجة النكول الخر: أن القول وجه عن تورع

به يعمل ل بمؤيد يتأيد لم فما الحال، لشتباه نكل أنه ويحتمل الكاذبة، اليمين
أن فلو المؤيد يوجد لم ذلك وقبل المؤيد وجد فقد مإرات ثلث نكل فإذا

ثم بالنكول عليه فقضى يحلف أن وأبى مإرات ثلث اليمين عليه عرض القاضي
يمكن فل حكمه، وأفاد نفذ قد القاضي قضاء لن إليه؛ يلتفت ل أحلف أنا قال

هذه مإثل في عنه الله رضي شريح قول مإعنى وهو حجة غير مإن ذلك بعد نقضه
ذلك قبل عليه يقضي أن قبل أحلف قال: أنا لي. ولو قضاء مإضى الصورة: قد

بسببه يلزمإه فلم به، القضاء إيصال قبل حجة يكون ل النكول لن وهذا مإنه؛
النكول، كان عسى لنه ذلك؛ ويقبل القرار، بخلفا يحلف أن له فكان شيء

يقبل فلهذا حلف، النكار في صادق وإنه المدعي يزعم كما المإر هل ليتأمإل
مإنه. ذلك
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قلنا مإا نظير الله: وهو رحمه الحلواني الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
له ويقول مإرات، ثلث الخر على السلم يعرض أنه أسلم إذا الزوجين أحد في

المرة في امإتنع فإن صاحبك وبين بينك أفرق السلم عن امإتنعت القاضي: إن
في إسلمإه ينفعه ل أسلم أنا ذلك قال: بعد فإن بينهما، يفرق فالقاضي الثالثة،

يفرق ل فالقاضي بالفرقة، القاضي قضاء قبل أسلم قال: أنا وإن النكاح، هذا
بينهما. 

النكول لن القضاء؛ بمجلس مإختص عندنا القضاء عليه يترتب الذي النكول ثم
واليمين للخصومإة، القاطعة اليمين عن النكول القضاء عليه يترتب الذي

فور على القضاء يكون أن ويشترط القضاء بمجلس مإختص للخصومإة القاطعة
مإن هذا مإر وقد يشترط ل الخصافا قول وعلى المشايخ، بعض عند النكول

قبل.
أو يومإين القاضي مإن عليه المدعى استمهل الله: وإن رحمه الخصافا قال
اليمين عن ونكل ) مإرات4أ96( ثلث اليمين القاضي عليه عرض بعدمإا ثلثة
له ينظر أن القاضي مإن طلب لنه القاضي؛ يمهله بأن بأس فل مإرة كل في

ًا، نصب والقاضي عنه الشتباه فيزول ويتأمإل فيه، ينظر حتى بالتأخير ناظر
لن جاز؛ الحكم وأمإضى يمهله لم وإن القاضي، يمهله بأن بأس قال: ل فلهذا
وهو بالتأخير حقه تضييع المإهال مإن مإراده يكون وعسى وجد قد القضاء دليل
جاز وقتل له يمهل لم وإن أيام، ثلثة له يمهل (إذا) استمهل المرتد أمإر نظير

أحلف، فقال: ل الولى المرة في اليمين عليه عرض القاضي أن فلو هنا، ها كذا
فالقاضي يحلف، لم ثم قال: أحلف الثانية المرة في اليمين عليه عرض فلما

قضى نكل وإذا ذلك، بعد واحدة مإرة اليمين عليه يعرض حتى سبق بما يحتسب
ثم أحلف فقال: ل الولى المرة في اليمين (عرض) عليه القاضي أن ولو عليه،

يستقبل فالقاضي الثلثة، اليام مإضت فلما القاضي، فأمإهله أيام ثلثة استمهل
سبق. بما يحتسب ول مإرات ثلث عليه العرض

مإن القاضي يمكن ل سبق بما يحتسب لم لو الولى المسألة في والفرق: أن
أحلف، يقول: أنا بالنكول عليه يقضي أن أراد كلما لنه أصلً؛ بالنكول القضاء
في أمإا القضاء، عليه فيتعذر مإرات ثلث اليمين عرض استقبال إلى فيحتاج



لو لنه بالنكول؛ القضاء عليه يتعذر ل سبق بما يحتسب لم لو الستمهال مإسألة
ًا يبقى إنما اليمين عرض ولن يمهله، ل فالقاضي أخرى مإرة استمهل إذا مإعتبر

ًا للستحلفا بقي ًا حق ًا.  العرض فبقي للمدعي مإستحق مإعتبر

القاضي عليه وعرض المدعي، دعوى أنكر حين عليه المدعى أن قال: ولو
عليك أعرض يقول: إني فالقاضي سكت، ولكنه أحلف يقل: ل لم اليمين
ًا، اليمين ًا، اليمين عليه يعرض ثم ادعى بما عليك قضيت تحلف لم فإن ثلث ثلث

ً الساكت جعل فقد ذلك، ألزمإه وإل حلف فإن لنه كذلك؛ جعل وإنما ناكل
ًا به فصار المستحقة اليمين عن امإتنع بالسكوت ً القاضي فيجعله ظالم ناكل

عليه المدعى جواب عن امإتنع لو أنه ترى أل يظلمه؟ هل عليه ليقضي
ً يجعله فالقاضي بالسكوت، هاهنا. فكذا ناكل
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أحلف ل يقول فالحقيقي: أن وحكمي، نوعان: حقيقي النكول أن يتبين وبهذا

ً اليمين عن الباء يجعل إنما ولكن اليمين، عن يمتنع والحكمي: أن إذا نكول
أذنه في ليس أنه عرفا وإذا اليمين، عن تمنعه آفة لسانه في ليس أنه عرفا

القاضي، كلم يسمع قد النسان لن وهذا القاضي، كلم سماع عن تمنعه آفة
يمكنه ل أنه إل يجيب أن يمكنه وقد آفة لسانه في لن يجيب؛ أن يمكنه ل ولكن

ًا يصير ل الجواب على يقدر ولم يسمع لم ومإا سمعه في لفة يسمع أن ظالم
ً اليمين عن امإتناعه يجعل فل اليمين، عن بالباء ًا، نكول هذه مإسألتنا وفي حكم
في وأجابه الخصم كلم سمع لنه سمعه؛ في ول لسانه في آفة ل أنه عرفا

ً جعله فلهذا بالنكار، القاضي مإجلس ًا.  ناكل حكم

الحلف عليه وادعى القاضي مإجلس عليه المدعى قدم حين المدعي أن ولو
ل القاضي يجب ولم فسكت دعواه عن القاضي فسأله قبله أنه زعم الذي
القاضي فإن الجواب، عليه يرد لم بشيء القاضي كلمه وكلما بكثير، ول بقليل

ً يجعله ل يكن لم أو القاضي كلم يسمع فلم آفة بسمعه كان أنه لجواز ناكل
على يقدر لم أنه إل القاضي، كلم فسمع آفة بلسانه كان أنه إل آفة بسمعه
مإجلس في كان إذا ولكن ناكلً، القاضي يجعله فل ظلمه يظهر فل الجواب
سميع ناطق عاقل أنه شهدوا فإن عنه، يسألهم فالقاضي يعرفه، مإن القاضي

ً يجعله فالقاضي أصم، ول أبكم غير المإتناع في ظهر لنه عليه، ويقضي ناكل
يقيمه القاضي فإن يعرفه مإن القاضي مإجلس في يكن لم إذا وأمإا اليمين، عن
ً مإنه ويأخذ مإجلسه عن سأل فإن وجيرانه، مإعارفه عن يسأل حتى كفيل

بعد ساكت وهو مإجلسه إلى أعاده فإذا مإجلسه، إلي أعاده به آفة ل أنه وأخبروا
يتكلم: ل

ًا ينزله القاضي أن على أجمعوا أقام لو حتى عليه البينة سماع حق في مإنكر
حق في وأمإا به، المدعى بالمال عليه وقضى بينته قبلت بينة عليه المدعى

ًا؟ ينزله هل بالنكول عليه والقضاء مإرات ثلث عليه اليمين عرض بعض مإنكر
فالقاضي الله رحمه حنيفة أبي قول على فأمإا قولهم على قالوا: هذا مإشايخنا
بالنكول. عليه يقضي ول يحبسه

في ذكر مإا الله: أن رحمه السرخسي الئأمة شمس المإام الشيخ وذكر



يوسف: أبي قول على أمإا الله رحمهما ومإحمد حنيفة أبي «الكتاب» قول
قال: مإن قول وجه يحلف، أو يجيب حتى يحبسه بل عليه يقضي ل فالقاضي
حق في فكذا عليه البينة سماع حق في مإنكر جعل عليه: أنه ويقضي يستحلف

اليمين: عليه يعرض ل قال مإن قول وجه يختلف، ل المعنى لن (اليمين)؛ عرض
ذلك بعد والقضاء اليمين عرض شرع إنما والشرع حقيقة، يوجد لم النكار أن

يوجد. ولم الحقيقي النكار على بناء
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بالشارة يجيب أن أمإره أخرس أنه علم بأن آفة بلسانه أن القاضي علم وإن
أل الناطق، مإن الكلم مإقام قائأمة الخرس مإن الشارة لن بإشارته، ويعمل

القرار تم بالقرار أشار فإن والطلق، النكاح حق في بإشارته يعمل أنه ترى
ًا، كان بالجابة أشار فإن اليمين، عليه عرض بالنكار أشار وإن أشار وإن يمين

بالنكول. عليه فيقضي نكولً، يكون بالباء
(يقول) الله رحمه الحسن بن مإحمد قال: سمعت سليمان بن مإوسى عن حكي

لهذا كان إن الله عهد له: عليك يقول الخرس يستحلف أن القاضي أراد إذا
عليك لهذا مإا بالله يستحلفه ول نعم أي برأسه الخرس ويشير الحق هذا عليك

ل الحق، هذا عليك لهذا مإا بالله قوله لن وهذا نعم؛ أي برأسه فيشير الحق هذا
لن اليمين؛ مإنه يطلب أنه الخرس ليعرفا بالله القاضي: قل يقول وأن بد

خطابه مإن بد فل الخرس، إلزام يعني ول الخرس يخاطب ليس بالله قوله
اليمين. مإنه طلب أنه ليعرفا قل بقوله

قل القاضي له يقول أن إلى يحتاج ل هناك فإن الله، عهد قوله: عليك بخلفا
عليه إلزامإه عن يفتي مإا وفيه الخرس خطاب عليك قوله لن الله؛ عهد علي

ثم قل بكلمة الخطاب إلى حاجة فل مإنه، يطلب القاضي أن الخرس فيعرفا
كانت إذا صحت الخرس مإن الشارة أن باعتبار الصورتين بين جاء الفرق إنما

الناطق. مإن كالكلم مإعروفة
(انعقدت) نعم فقال كذا، عليك لهذا كان إن الله عهد للناطق: عليك قال ولو

ًا؛ اليجابات، في الول غير في السؤال في مإا إعادة تتضمن نعم لن يمين
ًا فيصير بإيجاب ليس الله عهد وقوله: عليك وكأنه كان، إن عليه قوله مإعاد

ًا.  كان هكذا كان ولو كذا علي لهذا كان إن الله عهد قال: علي يمين

كان ولو نعم، عندهم وإشارتهم الخرس في فكذا الناطق في هذا عرفت وإذا
ًا يجعل ل المإر جواب في نعم وقوله أمإر، هذا بالله للناطق: قل قال ول جواب

هذه أدخل العرفا: لرجل في قيل إذا أنه ترى المإر. أل في مإا إعادة يتضمن
ًا يجعل ل فقال: نعم الدار، تصير ل المإر في مإا إعادة يتضمن لم وإذا جواب
ًا الخرس إشارة ًا جواب ًا. الخرس يصير فل المإر في مإا إعادة مإتضمن حالف
ًا ادعى مإن أن مإشايخنا مإن المتأخرين بعض وعن أخرس، يدي في عين

على يحلف ول تواست، مإلك عين أين كه بالله الثبات على يحلف فالخرس
فهو النفي على حلف لو لنه بنست؛ مإدعى اين مإلك عين أين كه بالله النفي
أن يحتمل احتمال وفيه بنست، مإدعي ابن مإلك عين أين كه بالله بالنفي مإشير
ًا يكون ًا الثبات على فيحلف خورم، نمى سموكند يعني لليمين نفي عن تحرز



صحيح وخصمه مإعروفة إشارات وله أخرس المدعي كان وإن الحتمال، هذا
صحيحين. كانا إذا كما هو إل إله ل الذي بالله ويحلفه الخرس بطلب يحلفه
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فإن أصم، أنه يعرفه والقاضي أخرس كونه مإع أصم عليه المدعى كان وإن

إشارة وله الكتابة يعرفا ل كان وإن بالكتابة، يجيب أن ويأمإره له يكتب القاضي
كان وإن الخرس، مإع تعامإل كما مإعه وتعامإل ليجيب بالشارة يؤمإر مإعروفة
ًا عنه ينصب فالقاضي وأعمى، وأصم أخرس كونه مإع عليه المدعى ويأمإر وصي
القاضي عرفا وإن وصيهما، أو جد أو أب له كان إذا مإعه بالخصومإة المدعي

ً أو أب وصي أو جد أو أب له كان فإن العقل، عديم عرفه أو عقله في خلل
مإن واحد له يكن لم وإن عليه، يدعي حتى الحكم مإجلس يحضره جد وصي
ًا عنه نصب هؤلء ًا عليه، الخصومإة يسمع ثم خصم الممكن.  بقدر للمدعي نظر

ً رجل على رجل ادعى ولو إن ثم ذلك، عليه المدعى وجحد الشركة بحكم مإال
قد ولكن الشركة بحكم وكذا كذا مإالك مإن يدي في قال: كان عليه المدعى

الدفع على المدعي يحلف هل والقبض الدفع المدعي وأنكر إليك دفعته
يده في الشركة مإال وكون الشركة أنكر عليه المدعى كان إن ينظر والقبض؟

ً ًا مإنك قبضت ومإا قط شركة وبينك بيني يكن ) لم4ب96قال: ( بأن أصل شيئ
وقت قال عليه المدعى كان وإن القبض، على المدعي يحلف ل الشركة بحكم

التحليف لن وهذا المدعي؛ يحلف شيء الشركة مإال مإن يدي في النكار: ليس
التناقض؛ لمكان تصح لم الدعوى الول الوجه وفي صحيحة دعوى على يترتب

ً الشركة إنكار بين الجمع لن أمإا مإمكن، غير الشركة مإال رد دعوى وبين أصل
ليس يقول أن يمكنه لنه التناقض؛ لنعدام صح قد الدعوى الثاني الوجه في
هذا. قبل الشرك مإال إليك دفعت قد أني ل شركتك مإال مإن يدي في
ًا ادعى ولو ل أودعنيه الغائأب لفلن اليد: إنه صاحب فقال غيره، يد في عبد

المسألة وهي عندنا ادعى مإا على البينة يقم لم مإا عنه الخصومإة تندفع
أن للمدعي كان اختصما حتى ادعى مإا على بينه يقم لم وإذا المخمسة،

بما عليه قضى نكل وإن الخصومإة عن برأ حلف فإن دعواه، على يستحلفه
لن المدعي؛ مإن العبد يأخذ أن له كان الول له المقر جاء فإن المدعي، ادعاه
ًا كان الول اليد صاحب إقرار في الول حق فيثبت للمدعي إقراره على سابق
الول، مإع خصومإتك على للمدعي: أنت يقال ثم فيه، للمدعي مإزاحم ل زمإان
استحلف ذلك على بينة له يكن لم وإن مإنه أخذه له أنه على بينة أقام فإن

للمدعي؛ بالعبد عليه قضى نكل وإن المدعي، خصومإة عن برأ حلف فإن الول،
الول به أقر هذا ذكرنا مإا الخصوم بين الحجج وترتيب الخصم هو صار لنه

ًا يقل لم ولو ذلك، بعد المدعي ونكل وقضى ونكل المدعي استحلفه حتى شيئ
ًا. الغير لذلك يضمن ول إقراره يصح ل للغير، به أقر ثم للمدعي به شيئ
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ً أن ولو كل وادعى رجلن جاء العروض، مإن عرض أو عبد أو أمإة يديه في رجل
به أقر فإن دعواهما القاضي فسأله القاضي، إلى وقدمإاه له أنه مإنهما واحد

مإلكه يبطل ل بدعواهما لن له؛ المقر إلى بالتسليم يؤمإر الخر وجحد لحدهما



ًا يكون فإقراره ويده أراد فإن إليه، بالتسليم ويؤمإر فيصح نفسه، على إقرار
فائأدة لن له؛ المقر مإع الخر خصومإة وتكون عليه له سبيل فل استحلفه الخر

مإنه يصح ل مإلكه عن خرج مإا وبعد وبدل إقرار هو الذي النكول الستحلفا
عن اليمين ليدفع له به أقر للقاضي: إنما الخر قال فإن القرار، ول البدل
في الله رحمه الخصافا ذكر هكذا ذلك، على يحلفه فالقاضي لي، فحلفه نفسه
فائأدة أن ذكرنا لما يحلفه ل أنه والصواب بصواب، ليس القاضي»: وإنه «أدب

إقرار. أو بدل هو الذي النكول الستحلفا
ًا رجلن ادعى بأن الغصب دعوى المطلق الملك دعوى مإكان كان ولو في عين
القاضي إلى وقدمإاه مإنه اليد صاحب غصبه له العين واحد كل ادعى ثالث يدي
له كان يستحلفه أن الخر فأراد إليه، بالتسليم وأمإر أحدهما، مإن بالغصب فأقر
يفيد ل كان إن عليه الضمان يعيد لنه إقراره؛ يصح للثاني أقر لو لنه ذلك؛

رده عن عجز وقد الول إقراره حسب بالغصب للثاني يقر لنه العين؛ استحقاق
العجز حصل الغاصب، على الضمان يوجب المغصوب رد عن والعجز الثاني إلى
فإن المطلق الملك دعوى مإسألة بخلفا القاضي جهة أو الغاصب جهة مإن

للثاني يضمن ل بقضاء الول إلى ودفع للول أقر بعدمإا للثاني أقر لو هناك
ًا؛ ًا يصلح ل القرار مإجرد لن ضمان؛ بل للثاني أقر مإا لنه شيئ في للضمان سبب
مإن أخذه مإلكه أنه بينة أقام لو الثاني أن ترى أل مإلكه، يزيل ل لنه الثاني، حق

ل وأنه بقضاء حصل وأنه التسليم بقي البين مإن القرار مإن خرج وإذا الول،
يكن لم له بالعين أقر لو للثاني يضمن ل كان وإذا ضمان، سبب يصلح

ًا الستحلفا يستحلف.  فل القيمة، واستحقاق العين لستحقاق مإفيد

في الوديعة واحد كل ادعى بأن اليداع دعوى الغصب دعوى مإكان كان ولو
وأمإره لحدهما به فأقر هذا مإن أودعته لي العين واحد: هذا كل فقال العين،

للخر أقر لو لنه ذلك؛ له يكون ل يستحلفه أن الخر فأراد إليه، بالدفع القاضي
ًا العين صار وإن له، يضمن ل ذلك بعد بالعين ًا صار مإا لنه الخر؛ على تالف تالف
ًا صار إنما إقراره بمجرد بقضاء حصل الول إلى والدفع الول إلى بالدفع تالف
ًا. الستحلفا يكن لم للثاني به أقر لو الضمان يلزمإه ل كان وإذا قاض، sمإفيد
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يلزمإه للثاني أقر لو لنه يستحلفه؛ أن له كان الله رحمه مإحمد قول وعلى
ًا فصار الخر على سلطه فقد للول به أقر فإذا الحفظ، بترك الضمان تارك
ًا دل لو كما الضمان فيلزمإه الثاني، حق في الحفظ الوديعة، سرقة على سارق

ًا الستحلفا كان للثاني أقر لو الضمان يلزمإه كان وإذا إذا هذا فيستحلفه مإفيد
مإنهما لواحد يضمن ول إليهما بالتسليم أمإر لهما أقر إذا فأمإا لحدهما، به أقر

ًا، على أمإا الوديعة، دعوى في وأمإا فظاهر، المطلق الملك دعوى في أمإا شيئ
ًا، فظاهر يوسف أبي قول يصير إنما الله: فلنه رحمه مإحمد قول على وأمإا أيض
ًا فلم به أقر مإا مإنهما واحد كل إلى سلم وقد بالنصف، مإنهما واحد لكل مإقر
ًا يصر لحدهما أقر إذا مإا بخلفا مإنهما واحد كل حق في الملتزم الحفظ تارك
ًا فصار له، أقر مإا الثاني إلى يسلم لم هناك لن للخر؛ به أقر ثم أولً، تارك

دعوى في وأمإا الله رحمه مإحمد عند له فضمن الثاني حق في الملتزم للحفظ



ًا صار فلنه الغصب واحد كل إلى سلم وقد بالنصف، مإنهما واحد لكل مإقر
أحدهما أراد فإن للثاني، به أقر ثم لحدهما به أقر إذا مإا بخلفا له أقر مإا مإنهما

وفي يحلف، ل المطلق الملك دعوى ففي لنفسه، الخر النصف على يحلفه أن
يحلف، ل يوسف أبي قول على الوديعة دعوى وفي يحلف، الغصب دعوى
القاضي مإن مإنهما واحد كل وطلب لهما جحد إذا وأمإا يحلف، مإحمد قول وعلى

مإنهما واحد كل لن لهما؛ العبد هذا مإا بالله يحلفه ل فالقاضي له، يحلفه أن
مإنهما واحد لكل تحليف وهذا نصفه، في له يستحلف فكيف العبد جميع يدعى

المشايخ:  اختلف هذا بعد مإنهما واحد لكل يستحلف ولكن النصف في

ًا لهما قالوا: يحلف بعضهم يحلف ول لهذا ل لهما العبد هذا مإا بالله واحدة يمين
ًا مإنهما واحد لكل وفيه بأحدهما البداية إلى يحتاج ذلك عهد لن حدة؛ على يمين

ًا مإنهما واحد لكل قالوا: يحلف وبعضهم التسوية، تفويت والرأي حدة على يمين
بينهما أقرع شاء وإن إقراع، غير مإن بأحدهما بدأ شاء إن للقاضي ذلك في

ًا ًا لقلوبهما تطييب ًا مإنهما واحد لكل حلف إذا ثم القاضي، عن للتهمة ونفي يمين
أوجه: ثلثة على فالمسألة حدة على

ًا مإنهما واحد لكل حلف الول: إذا عن برأ الوجه هذا وفي حدة على يمين
ظاهر. وهذا دعواهما

برأ للول حلف وجهين: إن على وإنه الخر عن ونكل لحدهما حلف الثاني: إذا
وحده وهو ادعاه إذا كما العين بكل للخر قضى للخر نكل وإذا دعواه، عن

للخر يحلف بل للول بنكوله يقضي ل فالقاضي للول نكل وإن ونكل، فحلف
يقضي القاضي هناك فإن لحدهما، به أقر لو مإا بخلفا الخر مإع حاله وينتظر
القرار والفرق: أن له، نكل للذي يقضي قال: ل النكول وفي له، للمقر بالعين

فقد للول به أقر فحين القاضي، قضاء على تتوقف ل بنفسه الحق مإوجبة حجة
بل بنفسه الحق يوجب ل النكول فأمإا إليه، بالتسليم فيؤمإر للول الحق ثبت

ًا له به بالقضاء القاضي فإن القاضي، قضاء على يتوقف ً أو مإقر على ناكل
على يتوقف بل بنكوله الحق يثبت لم للول نكل فحين فيه، اختلفوا مإا حسب
للثاني. يستحلفه لم مإا للول القضاء للقاضي يمكن ول القضاء
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ً له نكل للذي قضى أنه فلو قضاؤه؛ نفذ ذلك يفعل أن له ينبغي ل أنه مإع أول
النكول لن الدليل؛ اشتباه مإوضع الموضع فإن فيه، مإجتهد مإحل في حصل لنه

أبي عن مإروي وهو ل، أو نكل للقاضي، يجوز قال مإن العلماء مإن ولنه إقرار؛
الله.  رحمه يوسف

لهما القاضي حلفه بأن جملة لهما نكل إن إمإا وجهين على فهو لهما نكل ولو
ًا حلف فإن التعاقب، على لهما نكل أو المشايخ، بعض قول هو كما واحدة يمين

ًا مإنهما واحد لكل القاضي في والحكم المشايخ قول هو كما حدة، على يمين
في بحجة ليس النكول لن واحد؛ الوجهين في الحكم كان وإنما واحد، الوجهين

اجتمع فقد القاضي يقضي مإا وحال القاضي بقضاء حجة يصير وإنما نفسه،
جملة. لهما نكل فكأنه النكولن،

فنقول: الحكم بيان إلى جئنا



بينهما. بالعين يقضي القاضي المطلق، الملك دعوى في
ول بينهما، العين وبقيمة بينهما بالعين يقضي القاضي الغصب دعوى وفي

ًا يضمن حجة القرار أن والفرق: وهو لحدهما، ول لهما ل العبد قيمة مإن شيئ
العبد بغصب أقر فإذا الدعوى، قبل يصح ولهذا الدعوى على يبنى ل نفسه في

فقد إليهما العبد دفع فإذا مإنهما، واحد كل مإن النصف بغصب أقر فقد مإنهما
يبنى النكول فأمإا آخر، شيء يلزمإه فل العبد نصف مإنهما واحد كل إلى وصل
نكوله فيكون العبد جميع لنفسه ادعى المدعيين مإن واحد فكل الدعوى على
جميع عليه مإنهما ) واحد4أ97( كل فاستحق العبد جميع في مإنهما واحد لكل
مإعنى. العبد نصف مإنهما واحد كل إلى يصل ولم العبد
العبد قيمة مإن بشيء يقضي ول لهما بالعبد يقضي القاضي الوديعة دعوى وفي
في كما بينهما العبد بقيمة الله: يقضي رحمه مإحمد وعند يوسف، أبي عند

الغصب. دعوى
ً أن ولو عبده العبد هذا أن وادعى رجل جاء أبيه مإن ورثه عبد يديه في رجل

دعواه على اليد صاحب يستحلف فإنه اليد، صاحب وأنكر الميت أباه أودعه
عليه، به قضى نكل وإن برأ حلف فإن ظاهر، وهذا العلم على يستحلف ولكن

بمثل وادعى رجل جاء وسلم المدعي إلى بالتسليم وأمإر عليه به قضى إذا ثم
ذلك.  له ليس عليه المدعى يستحلف أن وأراد الول، ادعاه مإا

المدعيين مإن واحد كل ادعى إذا وبينما المسألة هذه بين الله رحمه مإحمد فرق
عند للثاني يستحلف فإنه له فنكل الول واستحلف اليد، صاحب مإن أودعه أنه

لتركه للثاني يضمن للثاني أقر لو لنه مإفيد؛ الستحلفا لن الله؛ رحمه مإحمد
حصل بل بمودع ليس البن لن الثاني؛ حق في الوديعة بعقد الملتزم الحفظ
في يكن فلم الحفظ بترك الضمان يجب ل مإثله وفي يده، في أمإانة المال

يستحلف. فل هنا، ها فائأدة الستحلفا
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العبد هذا سوى الب تركة مإن شيء البن يدي في يكن لم إذا قالوا: وهذا
له فيستحلف للثاني إقراره يصح لنه الله؛ رحمه مإحمد عند للثاني يستحلف

ًا الوديعة وتجهيل الوديعة تجهيل الميت على يدعي المدعي لن وهذا؛ أيض
الوارث وإقرار الميت على الدين الدعوى هذا فكان الضمان، وجوب سبب

وإذا فيستحلف صحيح، التركة مإن شيء يده في كان إذا الميت على بالدين
لنه العبد؛ هذا دعوى كان ولو يده في مإما ذلك ويؤخذ بنكوله عليه يقضى نكل

ًا؛ له يضمن ول إقراره يصح ل الصورة هذه في للثاني أقر لو ليس لنه شيئ
ل فلهذا اختيار، عن كان مإا والتسليم السابق بالخذ للثاني يضمن حتى بغاصب
ًا للثاني استحلفه يكن لم للثاني ضمان عليه يكن لم وإذا للثاني، يضمن مإفيد

ً عليه مإحجور عبد على ادعى وإذا له، يستحلف فل ًا أو مإال الحقوق مإن حق
دعواه وأنكر أحضر فإذا إحضاره، حق للمدعي كان حتى العبد ذلك في فالخصم

ً به المدعى كان إذا أمإا يستحلفه أن فله كدين الحال في به العبد يؤاخذ مإال
حتى المولى حق في ظاهر الستهلك دين لن فظاهر؛ أشبهه، ومإا الستهلك

ً كان إذا وأمإا المأذون حق في التجارة كدين فصار فيه العبد يباع به يؤاخذ مإال



بغير تزوجها امإرأة وكمهر الكفالة كدين العتق بعد به يؤاخذ وإنما للحال العبد
به يؤاخذ وأنه يلزمإه به أقر لو مإعنى عليه يدعي فلنه بها ودخل المولى، إذن
وإن الدعوى، عن برأ حلف فإن النكول، رجاء يستحلف أنكر فإذا العتق، بعد
«أدب في الخصافا ذكر هكذا يعتق، أن إلى المدعي ويصبر الحق ثبت نكل

القاضي».
الدين في رواية المحجور العبد مإسألة الله: وتصير رحمه الشهيد الصدر قال

يحلفه أن الدين صاحب فأراد المديون، وأنكره الدين صاحب ادعاه إذا المؤجل
فيه:  المشايخ اختلف فقد ذلك؟ له هل

ً قالوا: يحلف بعضهم الموضعين في فإنه المحجور، العبد بمسألة استدلل
ًا أبي عن روي وهكذا المطالبة جرت مإا وإنما الحال في واجب المال جميع

الفصل. هذا صدر في روايتهما ذكرنا وقد ومإحمد يوسف
في التأخر أن والفرق المسألتين بين يفرق القائأل وهذا يحلف قالوا: ل وبعضهم

ًا، التأخر فأوجب التأجيل وهو له، مإوجب بدليل المؤجل الدين يبق فلم مإطلق
يتوجه فلم الحال، في إياه المدعي مإطالبة تصح فلم الحال في الداء واجب

جاء لو ولهذا للحال، الداء واجب فكان الدين في تأجيل ل العبد في أمإا اليمين،
ضرورة المطالبة تأخر لكن للحال به الكفيل ويطالب صح به وكفل إنسان

المعسر على ادعى لو كما عليه اليمين توجه حق في التأخر يظهر فل العسرة،
ومإن للحال، به يطالب ل كان وإن اليمين، عليه يتوجه فإنه وجحده، الحر

ً به المدعى كان إذا قال مإن العلماء في عليه المحجور العبد به يؤاخذ ل مإال
ذلك مإن يمنعه أن فللمولى الحكم مإجلس العبد يحضر أن المدعي وأراد الحال،
عن عجزت القاضي باب به أحضر فإذا استخدامإه، حق له: لي ويقول

الرجل في قلنا كما هذا إبطاله، لك فليس لي مإستحق والستخدام استخدامإه
الستمتاع حق للزوج كان وإن الزوج مإن يمنعها أن له كان إنسان مإن أمإته زوج
هذا وإلى هنا، ها كذا المولى على الستخدام حق يفوت كيل النكاح بحق بها

الله. رحمه علي السلم فخر المإام الشيخ مإال القول
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في كالجواب فيه فالجواب التجارة في له مإأذون عبد على الدعوى وقع وإن

ً به المدعى كان سواء العبد يحلف المحجور العبد في المأذون به يؤاخذ مإال
الله.  رحمه الخصافا ذكر هكذا العتق، بعد به يؤاخذ أو الحال

ً به المدعى كان إذا المحجور العبد في قال ومإن إذا للحال العبد به يؤاخذ ل مإال
المأذون في يقول يمنعه، أن فللمولى الحكم مإجلس العبد يحضر أن أراد

مإع الخصومإة فإن ضرر، فيه وللمولى للحال بحلفه ينتفع ل المدعي لن كذلك؛
حقه، المولى وخدمإة المولى خدمإة عن شغله القاضي باب إلى وجره العبد
ذلك. مإن المدعي يمنع أن للمولى فكان
له يكون ل بينة للمدعي يكن لم فإن عليه، مإحجور صبي على الدعوى وقع وإن
يتوجه ول إقراره يصح ل أقر لو لنه إحضاره؛ في فائأدة ل لنه إحضاره؛ حق
على درجته يرتقي ل لنه بحجة؛ ليس ونكوله للنكول اليمين لن اليمين؛ عليه

كان وإن النكول، فكذلك بحجة ليس مإنه القرار وصريح مإنه، القرار صريح



فالكلم إحضاره؟ يشترط هل الستهلك بسبب عليه يدعي وكان بينة للمدعي
تعالى. الله شاء إن آخر فصل في هذا بعد يأتي فيه
باع مإأذون «الفتاوى»: صبي في ذكر فقد مإأذون صبي على الدعوى وقع وإن
ًا ًا به المشتري ووجد شيئ يده في العيب هذا لكون الصبي على رده وأراد عيب
الله: رحمه مإحمد وعن يدرك، حتى عليه يمين قال: ل يحلفه أن المشتري وأراد

مإعتبرة. يمينه أن دليل فهذا يحلف، ل أدرك ثم صبي وهو حلف لو
وفي البائأع، بمنزلة بنكوله عليه ويقضى المأذون الصبي «النوادر»: يحلف وفي
وكذا يستحلف، التاجر اليمين: الصبي بترك القرار باب «الصل» في إقرار
يصح التجارة بدين أقر إذا المأذون «القضية»: الصبي كتاب وفي التاجر، العبد

دين هو ليس بدين أقر وإذا يستحلف، وأنكر عليه ذلك ادعي وإذا إقراره،
يستحلف. ل وأنكر عليه ذلك ادعى وإذا إقراره، يصح ل التجارة

ًا: إذا وفيه في يستحلف أبيه عن ورثه فيما التاجر الصبي على الدعوى وقع أيض
يستحلف. ل أنه حنيفة أبي عن الحسن وروى الرواية، ظاهر
يحلف ل مإنه غصبها أباه أن رجل يدعي صبي يد في «الفتاوى»: دار وفي

ًا.  مإالكها لنه يده؛ مإن الدار ينزع ول فيه فائأدة ل لنه عليه؛ الصبي ظاهر

عليه ادعى مإأذون صبي كان كتابه: إذا في الطبري عمار بن الحسن أبو وذكر
جاز. به أقر ولو عليه، يمين ل رجل
ًا ذمإي على مإسلم ادعى وإذا به أقر لو لنه يستحلف؛ أنكر وإذا يصح، بعينه خمر
ًا، الستحلفا فكان يصح لو لنه يحلف؛ ل خمر استهلك عليه ادعى وإذا مإفيد
الستحلفا. يفيد فل شيء يلزمإه ل به أقر
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على اليمين عن الصلح يجوز وكذا بالدراهم، اليمين عن الفتداء قال: ويجوز

عن الفتداء لن ذلك، بعد عليه المدعى يحلف أن للمدعي يكون ل حتى دراهم
يسمع ل النكار على الصلح وبعد إنكار عن صلح اليمين عن والصلح اليمين
عنه.  الصلح وقع فيما المدعي دعوى

ًا ادعى قال: رجل قال فإن عليه، المدعى استحلفا وأراد رجل يدي في عين
أقر ولكن يعلم لم أو ذلك، القاضي وعلم بميراث يدي في عليه: العين المدعى

ففي ذلك، على بينة عليه المدعى أقام ولكن بذلك، المدعي يقر لم أو بذلك
أن يعلم لم مإا بالله عليه المدعى يحلف العلم على التحليف كلها الوجوه هذه

فعل على تحليف الحاصل في لنه المدعي؛ هذا إلى العبد هذا تسليم عليك
ولهذا بفعله ل المورث مإوت وهو غيره بفعل الموروث يملك الوارث لن الغير؛
بذلك المدعي أقر ول الحال حقيقة القاضي يعلم لم وإن يقبل، لم أو قبل مإلكه

استحقاق سبب لن البتة، يحلفه فالقاضي ذلك، على بينة عليه المدعى أقام ول
بالميراث إلي بقوله: وصل فهو يده في العبد كون وهو تقرر قد الثبات اليمين

فإن بحجة إل عليه يصدق فل الميراث نفسه عن الثبات يمين إسقاط يريد
( جهة مإن إليه وصل مإا المدعي يحلف أن القاضي مإن عليه المدعى طلب

والمدعي نفسه، عن الثبات يمين سقوط يدعي لنه يحلفه؛ ) فالقاضي4ب97
يعلم مإا بالله العلم على يحلف ولكن يستحلف، أنكر فإذا يلزمإه، بذلك أقر لو



على المدعي حلف فإن الغير، فعل على تحليف لنه بالميراث؛ إليه وصل أنه
عليه المدعى فيحلف الميراث، بجهة عليه المدعى إلى الوصول انتفى ذلك
أو بالهبة أو بالشراء يدي إلى العين عليه: وصل المدعى قال وإن العلم، على

إلى العين هذا تسليم عليك مإا بالله الثبات على يحلف فلن جهة مإن بالصدقة
الفصل. هذا صدر في مإرت قد والمسألة مإذهبنا، وهذا المدعي هذا
ًا لنفسه يدعي عليه المدعى كان وإن ًا مإلك ًا، الثبات على يحلف مإطلق وإن أيض

وهو وجه كل مإن غيره بفعل التمليك دعوى المطلق الملك دعوى احتمل
لن والحتشاش؛ بالصطياد وجه كل مإن نفسه بفعل التملك ودعوى الميراث

الفصل.  هذا صدر في هذا نظير مإر وقد زجر زيادة فيه

إذا التجارة، في له المأذون القاضي»: العبد «أدب في الله رحمه الخصافا قال
ّيب وهي يده مإن استحقت ثم ووطئها جارية اشترى بذلك العبد إقرار أن ث
فإن بالله، أحلفه علمه على استحلفه وأراد أنكر وإن شيء، يلزمإه ل الساعة

عتق. إذا عليه جعلته نكل
بالوطء أقر لو أنه شيء، يلزمإه ل الساعة بذلك العبد إقرار قوله: أن مإعنى
العتق. بعد يلزم وإنما الحال، في العقد يلزمإه ل استحقت بعدمإا
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

استحقت بعدمإا الوطئ أنكر لو العبد أن استحلفه وأراد أنكر قوله: إن ومإعنى
حلف استحقاقها بعد الوطء على العبد استحلفا المستحق وأراد الجارية،

بالله.
وبمنزلة الحكام، بعض حق في الحر بمنزلة المأذون بأن يعلم أن يجب

به يؤاخذ اشتراها جارية بثمن أقر لو أنه ترى أل البعض، حق في المحجور
وإنما الحال، في به يؤاخذ ل بالجناية أقر أو امإرأة بمهر أقر ولو كالحر، للحال
بعد يؤاخذ ومإا الحال في يلزمإه مإا المأذون جحد إذا ولكن العتق، بعد يؤاخذ
قبل ذكرنا مإا على عليه المحجور في كما يحلف استحلفه المدعي وأراد العتق،

الله.  رحمه الخصافا اختيار وهو هذا

عليها ورد بعدمإا الثيب بوطء المأذون إقرار يصحح لم الخصافا إن ثم
ومإن كالمحجور، هذا في وجعله للحال العقد لزوم حق في الستحقاق
البكر، وبين الثيب بين وفرق الله، رحمه الخصافا ذكره مإا صحح مإن المتأخرين

ًا كانت إذا المشتراة الجارية فإن بوطئها وأقر المأذون يد مإن واستحقت بكر
البكر بوطء المستوفى والفرق: أن الحال، في العقر يلزمإه الستحقاق، بعد

الصفة هذه باعتبار الجارية، مإالية تزداد ولهذا مإال البكارة وصفة البكارة، صفة
فثبت البيع باب في كما بالشرط مإستحقة الصفة هذه وتصير بفواتها، وتنقص

ً المال بوجوب العبد أقر فقد مإال، أنها الحال، في به فيؤاخذ مإال، هو عما بدل
فإنما بمال، ليس الثيب بوطئ المستوفى أمإا اشتراها، جارية بثمن أقر لو كما
ً المال بوجوب أقر بجناية أقر لو كما الحال في به يؤاخذ فل بمال ليس عما بدل
الثيب فصل وفي كالحر، البكر فصل في فالمأذون تزوجها، امإرأة بمهر أو

كالمحجور.
الخصافا ذكره الله: مإا رحمه الحلواني الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال



مإا خلفا للحال العقد لزوم حق في صحيح غير الثيب بوطئ المأذون إقرار أن
الله رحمه مإحمد ذكره مإا والصحيح المأذون، في الله رحمه مإحمد عليه نص
لن وهذا الحال؛ في بالعقد يؤاخذ صحيح الثيب بوطء إقراره أن المأذون في

تجارة، والشراء الشراء توابع مإن فكان الشراء مإقدمإة بسبب يلزم إنما العقد
به المأذون فإقرار التجارة توابع مإن كان ومإا التجارة، توابع مإن هذا فكان

ذلك لن عليه تزوجها امإرأة بمهر أقر إذا مإا بخلفا الحال في به ويؤاخذ صحيح
للحال. به يؤاخذ فل التجارة توابع مإن هو ول بتجارة، ليس

مإن واستحقت جارية اشترى إذا المتفاوضين أحد قلنا: أن مإا صحة على الدليل
صاحبه، به ويؤاخذ العقر يلزمإه ثيب وهي وطئها كان أنه المشتري فأقر يده،
بالمهر. صاحبه يؤاخذ وإنما
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إذن بغير الملك وجه على أمإة وطئ إذا الصغير»: المكاتب «الجامإع وفي
توابع مإن جعله فقد للحال به ويؤاخذ العقر، فعليه رجل استحقها ثم المولى

التجارة.
ً أن ولو ً قدم رجل المدعى وأنكر درهم، ألف عليه وادعى القاضي، إلى رجل

المدعي للقاضي: إن عليه المدعى فقال استحلفه المدعي فأراد ذلك عليه
فأقام ذلك، المدعي وأنكر كذا، بلد قاضي عند الدعوى هذه على حلفني

إيفاء يثبت البينة بهذه لنه بينته؛ القاضي قبل ادعى، مإا على بينة عليه المدعى
يقبل أنه أليس بالبينة المال في حقه إيفاء أثبت ولو اليمين، في المدعي حق
يحلف أن وأراد ذلك على بينة عليه للمدعى يكن لم وإن هنا، ها كذلك مإنه، ذلك

عليه المدعى لن القاضي»؛ «أدب في الخصافا ذكر هكذا ذلك، فله المدعي
ًا يدعي ًا ادعى ولو اليمين، في المدعي حق أيض وأنكر المال في حقه أيض

هنا. كذا يحلف أنه أليس ذلك المدعي
ًا صار نكل إن المدعي حلفنا وإذا يحلفه فل مإرة عليه المدعى حلف أنه مإقر
ًا، ًا. يحلفه أن له فكان مإرة، يحلفه لم أنه ثبت حلف وإن ثاني ثاني
يحلف أن للقاضي ينبغي ل حازم: أنه أبي القاضي عن الهيثم أبو القاضي حكى

أن للقاضي ينبغي ولكن الصورة، هذه في عليه المدعى ادعاه مإا على المدعي
عليه، يحلفك ل مإال عليك المدعي لهذا مإا بالله البتداء في عليه المدعى يحلف

بالله المدعي حلفنا لو لنا الخصافا؛ قاله مإما أحسن حازم أبو قاله قالوا: ومإا
للمدعى كان كذا، بلد قاضي قبل هذا دعواك على عليه المدعى هذا حلفت مإا

ويطلب كذا، بلد قاضي عند أخرى مإرة هذا على حلفني يقول: إنه أن عليه
حازم أبو قاله مإا فكان يتناهى، ل مإا إلى وثم ثم ذلك على عليه المدعى يمين

الوجه.  هذا مإن أحسن

للقاضي: عليه المدعى قال درهم ألف عليه ادعى حين المدعي كان قال: ولو
ثم وكذا كذا بلد قاضي عند الدعوى بهذه علي ادعى كان قد المدعي هذا إن

أن للقاضي ينبغي ل هذا، عن يبرأ لم أنه فحلفه مإنها برأ إذا دعواه عن خرج
عن ول اللف هذه عن عليه المدعى هذا أبرأت مإا بالله عليه المدعى يحلف
إلى القاضي» وأشار «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر وهكذا مإنها، شيء



قد المدعي أن دعواه وبين أبرأه قد المدعي أن عليه المدعى دعوى بين الفرق
مإرة. حلفه

وإنما المعنى حيث مإن بينهما فرق قال: ل مإن مإنهم فيه المشايخ واختلف
الموضوع. لختلفا الجواب اختلف

عن ل الدعوى عن البراءة ادعى عليه المدعى المسألة: أن هذه مإوضوع
ول اللف هذه عن أبرأته مإا بالله يحلف ل المدعي الجواب: أن في وذكر اللف،

على ل الدعوى وفاق على يكون الستحلفا لن مإستقيم؛ وهذا مإنها شيء عن
على حلفناه فلو المال، عن ل الدعوى عن البراء ادعي عليه والمدعى خلفه،
الدعوى. مإوافقة على التحليف يكون ل المال عن البراء
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مإرة حلفه أنه المدعي على ادعى عليه المدعى المسألة: أن تلك ومإوضوع

ًا هذا فكان حلفه، مإا بالله المدعي يحلف أنه الجواب في وذكر على استحلف
فيحلف. الدعوى وفق
عن البراء على يحلفه أن القاضي أراد لو أنه المسألة تلك مإن مإسألتنا وزان

يحلف قال: ل مإن ومإنهم الدعوى، مإوافقة على لنه ذلك؛ له كان الدعوى
ًا، البراءة على المدعي مإحمد ذكر الله: وهكذا رحمه السلم فخر قال أيض

عليه: المدعي المدعى قول أن ذلك وجه وبين الكفالة كتاب في الله رحمه
َأني المدعى العين عن البراء به ويراد يذكر فإنه مإحتمل، الدعوى هذه عن أبَر

نفس عن البراء به ويراد ويذكر باطل، العيان عن البراء لن يصح؛ ل وإنه به،
 bبالشك. إبطاله يجوز ل المدعي جهة مإن حينئذ فدعوى صحيح، وإنه الدعوى

المدعى عن والبراء الدين، دعوى في المسألة وضع لنه يقوى؛ ل قالوا: وهذا
ًا كان إذا به عن فالبراء العين دعوى في المسألة وضع كان ولو صحيح، دين

ًا العين تصير ل بمعنى: أن يصح، ل العيان دعوى تصح ل أمإا عليه، للمدعى مإلك
المدعى يحلف ل أنه لبيان الصحيح الوجه ولكن ذلك، بعد العين ذلك المدعي

على الجواب استحق بالدعوى المدعي المال: أن دعوى عن البراء دعوى عليه
َأني النكار أو القرار إمإا والجواب عليه، المدعى ليس الدعوى عن وقوله: أبَر

ًا يكون فل إنكار، ول بإقرار مإا عليه ادع ثم خصمك يقال: أجب بل مإسموع
ًا البراء دعوى يكن لم وإذا دعوى، عليه لك كان إن شئت المدعى مإن مإسموع
هذه في عليه المدعى قال إذا مإا بخلفا وهذا التحليف عليه يترتب ل عليه

عن البراءة دعوى لن المدعي؛ يحلف فإنه اللف، هذه عن الصورة: أبرأني
يصح البراء وهو المسقط دعوى ثم جواب والقرار المال، بوجوب إقرار المال

مإن المشايخ ومإن الستحلفا، عليها فيترتب عليه المدعى مإن الدعوى بعد
دعوى على يحلف كما البراءة، دعوى على المدعي يحلف أنه قال: الصحيح

الله: رحمه الله. قال رحمه ) الحلواني4أ98( الئأمة شمس مإال وإليه التحليف
له كان وإنما الدعوى، وفاق على استحلفا هذا لكون زمإاننا، قضاة أكثر وعليه

الدعوى عن والبراءة الدعوى، عن البراءة المدعى لن ذلك، على الستحلفا
به وتسقط يلزمإه بذلك أقر لو أنه ترى أل الخصومإة، به فتسقط صحيحة،

القاضي يسمع ل القاضي، يدي بين الدعوى عن أبرأه لو أنه ترى وأل خصومإته،
عليه. يحلف أن فجاز ذلك، بعد خصومإته

ًا قتل أنه رجل على رجل ادعى وإذا ًا له ابن ًا أو عمد ًا له عبد أشبهه مإا أو عمد
على يحلف القاضي» للخصافا: أنه «أدب في ذكر ذلك، على استحلفه وأراد



هذا. على يزد ولم الحاصل
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

تكون أن وإمإا النفس، دون فيما أو النفس على الجناية دعوى بأن يعلم أن يجب
ًا الجناية دعوى كانت العبد: فإن على الجناية دعوى كانت فإن خطأ، أو عمد
ًا كانت إذا النفس في الجناية حيث مإن العبد يلقي والقصاص القصاص، عمد

العبد أقر لو ولهذا المولى، لحق نفسه حق آدمإي إنه حيث مإن والعبد مإال، أنه
يصح ل بالقصاص عليه المولى أقر ولو إقراره، صح بالقصاص نفسه على

في الجناية كانت فإن العبد، فيستحلف العبد، ذلك في الخصم فكان إقراره،
أو الدفع الجناية هذه مإوجب لن المولى؛ هو فالخصم خطأ وكانت النفس
المولى، فيه الخصم فكان به، للعبد تعلق ل بالمولى يختص وكلهما الفداء،
وإن الغير، فعل على تحليف لنه العلم؛ على يحلف ولكن عليه اليمين فكان
ًا المولى ذلك في فالخصم النفس، دون فيما الجناية كانت خطأ أو كانت عمد
فكان به للعبد تعلق ل بالمولى يختص ذلك وكل الفداء، أو بالدفع الخطاب وهو

إذا وأمإا ذكرنا، لما العلم على يحلف ولكن المولى فيحلف المولى، فيه الخصم
عمد. بأن وهي النفس على الجناية كانت فإن الحر، على الجناية دعوى كان

ًا ابنه قتل أنه رجل على رجل ادعى ويحلف عليه، المدعى هو فالخصم عمد
في وذكر هذا، على يزد ولم الخصافا ذكر هكذا الحاصل على عليه المدعى

ذكر قالوا: مإا مإشايخنا بعض السبب، على يستحلف أنه الستحلفا كتاب
يوسف أبي رواية الستحلفا كتاب في ذكر ومإا الرواية، لظاهر جواب الخصافا

الستحلفا: كتاب في فالمذكور بصواب، ليس هذا ولكن
أنك يدعى الذي إباه قتلت مإا بالله بالنفس القصاص في أصحابنا: اليمين وقال
في ذكر ومإا الكل، قول الخصافا ذكر قالوا: مإا مإشايخنا وبعض قتلته،

ًا، الكل قول الستحلفا ل الخصافا ذكره مإا فعلى روايتان، القتل في فصار أيض
الفرق.  إلى يحتاج

ًا؛ القتل في الحاصل على التحليف يكون أن الدليل قضيته والفرق: أن لن أيض
ًا غيره ولي يقتل قد فالنسان ضرر السبب على التحليف في يجب ول عمد

على حلف فلو أشبهه مإا أو قتله، قصده لدفع أو لردته قتله بأن القصاص عليه
فيدعي به يقر أن يمكنه ول وجوده، مإع السبب انتفاء على الحلف يمكنه السبب
تركنا ولكن تقدم، فيما كما ذلك إثبات يمكنه ل عسى لنه القصاص؛ مإن المانع
«حلف وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن بالنص، القتل باب في الدليل
تقدم فيما نص قاتلً» ول له علمتم ول قتلتموه مإا بالله القتل على اليهود
الدليل. بقضية فيها فيعمل
ل السبب على التحليف تقدم: أن فيما يوسف أبي عن روي مإا قياس وعلى
وعلى الستحلفا كتاب في تقدم وفيما القتل بين الفرق إلى يوسف أبو يحتاج
يكون أن القياس قضية له: أن الفرق، إلى القاضي»: يحتاج «أدب رواية

ومإا الدعوى مإوافقة على التحليف ليكون الفصول في السبب على التحليف
ًا الحتمال اعتبار فأسقطنا بالتعريض دفعه يمكن الضرر احتمال مإن ذكروا عمد
الحتمال اعتبار أسقطنا لكن الدعوى مإوافقة على التحليف ليكون الدفع، مإكان



ًا النفس باب في وإذا التعريض، عن يفعل قد النسان لن النفس؛ لمإر تعظيم
«القضية» على كتاب وفي المال كذلك ول آخر شيء يخلفه ل النفس فاتت
روايتان. مإحمد وعن السبب، على يحلف يوسف أبي قول
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بأن يقال أن يقول: الصحيح الله رحمه الكوفي مإحمد أبو المإام الحاكم وكان
المدعى على ضرر ل لنه السبب؛ على يحلف الله رحمه حنيفة أبي قول على
السباب، مإن بسبب يجب ولم القصاص وسقط قتله وإن لنه ذلك؛ في عليه

ول بالقصاص ل بشيء عليه يقضي ل الفعل نفس على الحلف عن وامإتنع
السبب على التحليف في لن الحاصل؛ على مإحمد: يستحلف وعن بالدية،

مإحمد عند بنكوله عليه يقضي الحلف عن امإتنع مإتى فإنه عليه، بالمدعى ضرر
الله رحمه حنيفة أبي عند فإنه بصحيح ليس هذا ولكن بالدية ولكن الله، رحمه

أو يحلف حتى يحبس ولكن بالدية ول بالقصاص ل بنكوله عليه يقضى ل كان إن
ضرر. وفيه يقر
حق قبلك له ول وليه دم عليك لهذا مإا بالله يحلف الحاصل على حلف إذا ثم

عفى وليين بين الدم كان أو مإال، على عنه عفى أنه لجواز الدم هذا بسبب
ول يحلف الدم، هذا بسبب حق قبلك له ول يذكر لم فلو مإالً، الدم وانقلب الخر

عن برأ حلف إن الوجه، هذا على حلف إذا ثم الدم، عليه له يبق لم لنه يحنث؛
يحلف أو يقر حتى يحبس الله رحمه حنيفة أبي فعند نكل وإن الخصومإة،

بالدية. ولكن بنكوله عليه يقضي وعندهما
ًا وكانت النفس دون فيما الجناية كانت وإن رواية فعلى القصاص، توجب عمد

على يحلف الستحلفا كتاب رواية وعلى الحاصل، على القاضي» يحلف «أدب
المإام الحاكم النفس: قال في ذكرنا مإا نحو على فيه المشايخ واختلف السبب،

على الصورة هذه في يستحلف أنه الله: والصحيح رحمه الكوفي مإحمد أبو
يقضى ونكل السبب على استحلف مإتى لنه ومإحمد؛ حنيفة أبي عند الحاصل

مإحمد.  عند وبالدية الله رحمه حنيفة أبي عند بالقصاص عليه

نحو خطأ وهي الطرفا على أو خطأ وهي النفس على الجناية دعوى كان وإن
«أدب في العاقلة. ذكر تتحمله مإما ذلك أشبه ومإا والموضحة اليد قطع

أبي عند السبب على يستحلف «القضية»: أنه كتاب وفي القاضي» للخصافا
أصحابنا عند السبب على يستحلف أنه الستحلفا كتاب في ومإحمد يوسف
ًا الحاصل على التحليف في لن وهذا الله؛ رحمهم بين لن للمدعي؛ ضرر
ًا العلماء تجب أو عنه، يتحملون والعاقلة ابتداء القاتل على تجب الدية أن اختلف

فمتى ابتداء العاقلة على تجب أو عنه، يتحملون والعاقلة ابتداء العاقلة على
الوجه مإن عليك يدعي الذي الحق هذا عليك لهذا مإا بالله الحاصل على حلفناه

ابتداء، العاقلة على تجب الدية يقول: بأن مإن قول ويتأول يحلف، يدعي الذي
ًا الجناية مإوجب كان قلنا: إذا حتى الستحلفا، يفيد فل يمينه في يحنث فل شيئ
ل لنه الحاصل؛ على يحلف الموضحة أرش دون كان بأن العاقلة تتحملها ل

يتضرر ل وجه على الحاصل على التأويل قيل: يمكن فإن هنا، ها التأويل يمكنه
مإنه، شيء ول يدعي الذي الحق هذا عليك لهذا مإا بالله يحلف بأن المدعي به



العاقلة على الدية بوجوب يقول مإن لن التأويل؛ يمكنه ل الوجه هذا وعلى
مإن العلماء ومإن القائأل، هذا قول فيتأول العاقلة، جملة مإن القاتل بأن يقول

زيادة التحليف في يزاد بأن الحاصل على التحليف مإع التأويل دفع قال: يمكن
الذي الوجه مإن يدعي الذي الحق هذا عليك لهذا مإا بالله فيحلف آخر، شيء

وهذا مإنه شيء ول عاقلته قبل ول والدية الرش ويسمى مإنه، شيء ول يدعي،
التأويل. يندفع وبه حسن
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
على يحلفه أنه يقول: الصحيح الله رحمه الكوفي مإحمد أبو المإام الحاكم وكان

جانب راعى وكان يدعي، الذي بالسبب مإال قبلك لهذا مإا بالله الحاصل
مإن بد فل الجانبين لحد ضرر نوع كل في لن قلنا؛ مإا والصحيح عليه، المدعى

بجان.  ليس لنه أولى؛ عليه المدعى جانب رعاية فنقول الجانبين، أحد رعاية

ً أن ولو ًا اشترى أنه رجل على ادعى رجل بداري، شفيعها وأني داري بجنب دار
التي الدار هذه اشتريت مإا بالله السبب على يحلفه فالقاضي استحلفه، وأراد

ًا السبب على حلفناه وإنما مإنها، شيء ول وكذا كذا وحدودها سماها نظر
ًا العلماء بين لن للمدعي؛ ًا اختلف فإن بالجوار، تستحق هل الشفعة أن ظاهر

يلزمإه فل بالجوار، الشفعة يرى ل مإن قول يتأول ربما الحاصل على حلف
على التحليف في الباب: أن في مإا أكثر المدعي حق ) فيبطل4ب98( الجنب
ًا السبب ثم طلبها أو الشفعة يطلب لم المدعي أن لجواز عليه، بالمدعى ضرر
ولو المشتري يحلف أن يمكنه ل السبب على حلف فلو شفعته، ويطلب سلمها

فيتضرر بالبينة، الثبات يمكنه ل عسى ذلك بعد حقه بطلن وادعى بالشراء أقر
استحقاق سبب الشراء لن المدعي؛ لجانب الترجيح أن إل عليه المدعى به

فيجب المسقط، لعارض يكون إنما السبب وجود بعد الحق وسقوط الشفعة
خلفه. على الدليل يقوم حتى بالصل التمسك

الشفعة يطلب لم يقول: الشفيع أنه إل والجوار، بالشراء عليه المدعى أقر وإن
اليمين؛ مإع الشفيع قول فالقول طلبت، بل الشفيع: ل وقال بالشراء علم حين
ًا كان إن الشفيع لن وهذا إل عارض والطلب الطلب، يدعي لنه صورة؛ مإدعي

بعد الشفعة في حقه إبطال الشفيع على يدعي المشتري فإن مإعنى، مإنكر أنه
إذا اليمين مإع الشفيع قول القول كان إذا مإنكر والشفيع حقه بثبوت له أقر مإا

لقد بالله، يحلفه قال: القاضي الشفيع، يمين القاضي مإن المشتري طلب
أحد بحضرة ذلك على وأشهدت شراؤها، بلغك حين الدار هذه شفعة طلبت

إذا يستقيم إنما هذا ولكن الستحلفا، كتاب في ذكر هكذا الدار، أو المتبايعين
عنده يكن لم إذا أمإا الناس، مإن مإل بين وهو الشرى بلغه أنه المشتري ادعى

لقد بالله حلفه بذلك أقر فإذا للحال، الشهاد بترك شفعته تبطل لم أشهده مإن
وطلبتها قدرت حين الشهود إلى وخرجت بالشراء، علمت حين الشفعة طلبت

ذلك.  على وأشهدت الدار أو المتعاقدين أحد بحضرة

ً الخبر بلغه أنه الشفيع ادعى وإذا حين عليها وأشهد الشفعة طلب وأنه ليل
طلبت وقد تدعي، الذي الوقت في إل الخبر بلغك مإا بالله القاضي حلفه أصبح،

حسب على يشترط إنما الشهاد لن أصبحت؛ حين ذلك على وأشهدت الشفعة



ً البواب على يطوفا أن يمكنه ول المإكان المإكان فكان والطلب، للشهاد ليل
أصبح. إذا
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دار جنب إلى دار لرجل كان الله: إذا رحمه مإحمد قال الستحلفا كتاب وفي
وقبضه جاره، حائأط يلي الذي بالحائأط رجل على أحدهما فيصدق رجل

فليس المتصدق مإن الدار مإن بقي مإا عليه المتصدق اشترى ثم عليه المتصدق
ًا أقرب الحائأط صاحب لن شفعة؛ فيها للجار الحائأط، وراء الذي الجار مإن جوار
باع مإا بالله حلفه والمشتري البائأع يمين الحائأط وراء الذي الجار طلب فإن

ًا الحائأط ًا ول ضرار حلفه الشفعة وإبطال التلجئة، وجه على الشفعة مإن فرار
ادعى، الحائأط وراء الذي الجار أن أعلم والله بهذا يريد ذلك، على القاضي

سواء المشتري وخاصم الكل بعت وقد تلجئة كانت الحائأط صدقة وقال: إن
أنكر فإذا يلزمإه، أقربه لو مإعنى عليه يدعي لنه تكن؛ لم أو يده في الدار كانت

عن الجار خصومإة وانقطع الحائأط تلجئة يثبت لم حلف فإن عليه، يستحلف
للجار فكان الحائأط في الصدقة تلجئة ثبت نكل وإن والمشتري، عليه المتصدق
الشفعة. 

ًا: إذا الستحلفا كتاب في قال ً الرجل وكل أيض فادعى شفعته بطلب رجل
يحلف أن القاضي مإن وطلب الشفعة سلم قد مإوكله أن الوكيل على المشتري

عن النيابة بطريق حلف حلف لو الوكيل لن يحلفه؛ ل فالقاضي الوكيل،
الموكل، على يدعيه إنما الوكيل، على التسليم يدعي ل الشفيع لن الموكل؛

المدعي حق بدل شرعت اليمين لن وهذا النيابة؛ فيه يجري ل والستحلفا
عرفا ومإا اليمين وبين حقه أصل بين مإماثلة ل لنه القياس؛ بخلفا بالنص
ًا بدل جعلها والشرع الشرع، به ورد مإا جميع لصحة يراعى القياس بخلفا شرع

ً قبله المدعى كان إذا حقه ًا قبله المدعي كان إذا فبينما الحلف، في أصل ثاني
القياس.  حاصل على يبقى

الدين يقبض أن أراد إذا الدين بقبض الوكيل في قالوا المسألة: مإا هذه ونظير
ذلك الوكيل وأنكر إليه، دينه أدى أو الدين هذا عن أبرأني مإوكله أن الغريم مإن

فإنه مإوكلك، مإن ذلك يعلم مإا بالله الوكيل يحلف أن القاضي مإن الغريم فطلب
على وأنت الوكيل إلى الدين للغريم: أد القاضي ويقول الوكيل على يمين ل

تسليم المشتري ادعى إذا هذا ذكرنا، مإا والمعنى الموكل، مإع خصومإتك
الحكم: ل مإجلس غير في تسليمه ادعي إن الوكيل، تسليم ادعى وإن الموكل،

المشتري لن الصالة؛ بطريق استحلف استحلف لو كان وإن الوكيل، يحلف
تسليم لن يلزمإه؛ ل به أقر لو مإعنى عليه ادعى أنه إل الوكيل تسليم ادعى

بما أقر فإنما أقر وإذا بالجماع يصح ل الحكم مإجلس غير في الشفعة الوكيل
ًا بصحيح ليس ل به أقر لو مإعنى آخر على ادعى مإن وكل يلزمإه، فل شرع

وأنكر الحكم، مإجلس في تسليمه ادعى وإن عليه، يستحلف ل أنكر فإذا يلزمإه،
تسليمه لن الله: يستحلف؛ رحمهما يوسف وأبي حنيفة أبي قول فعلى الوكيل،

يلزمإه به أقر لو مإعنى عليه ادعى فإنما عندهما، صحيح الحكم مإجلس في
الحكم مإجلس في تسليمه لن يستحلف، مإحمد: ل وعند النكار عند فيستحلف



ًا صحيح غير ّله رحمه مإحمد عند أيض ل به أقر لو مإعنى عليه المدعى فإنما ال
النكار. عند يستحلف فل يلزمإه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

طلب في الشفيع بمنزلة نفسها اختيارها حق في البلوغ تختار والمجبرة
أن كما نفسها تختار أن لها ينبغي بالسن، أو بالحيض بلغت كما فإنها الشفعة،
نفسها اختيارها على وأشهدت الشفعة، يطلب أن ينبغي الخبر بلغه إذا الشفيع

يمكن مإن عندها يكن لم وإن شهادته، وتقبل إشهاده يمكن مإن عندها كان إن
ًا واختارت الناس إلى تخرج إشهاده حتى بيتها في الجر وإن وأشهدت، نائأب
لكن نفسها، لختيارها بشرط ليس والشهاد اختيارها، بطل الناس إلى خرجت
طلب على الشفيع استحلفا نظير نفسها اختيارها يثبت حتى الشهاد شرط

بلغت حين قالت أو بلغت، حين نفسي اخترت للقاضي: قد قالت فإن الشفعة،
ل الفرقة، وطلبت أمإس قالت: بلغت وإذا اليمين، مإع قولها قبل القرفة طلبت
هكذا. الشفعة في والجواب البينة، إقامإة إلى وتحتاج قولها يقبل

أمإس قال: علمت ولو قوله فالقول علمت حين الشفيع: طلبت قال إذا
في الوجه هذا على المسألتين ذكر قوله يقبل ول البينة إقامإة كلف وطلبت،

الفرق جاء وإنما الستحلفا، كتاب خصائأص مإن أنهما قيل الستحلفا كتاب
يملكان ل مإا حكما فقد مإاض، وقت إلى والختيار الطلب أضافا إذا أنهما باعتبار

غير مإن حكى فيما يصدق ل استئنافه يملك ل مإا حكى ومإن للحال، استئنافه
ًا الكلم أطلقا بل مإاض، وقت إلى والطلب الختيار يضيفا لم وإذا بينة، إطلق
الن بلغت كأنها الجارية في يجعل لنما للحال، استئنافه يملكان مإا حكيا فقد

فلهذا الن، الشفعة وطلب الن بالشراء علم والشفيع الن نفسها واختارت
أطلقا.  إذا قولهما القول جعل

إليها، يفىء ولم أشهر أربعة ومإضت مإنها آلى أنه زوجها على المرأة ادعت وإذا
بالله الحاصل علي الزوج يحلف ل فالقاضي اليلء، الزوج وأنكر مإنه بانت وإنها

ًا العلماء بين لن وهذا اليوم، مإنك بائأنة هي مإا ًا اختلف مإدة تمضي أن ظاهر
أو إليها تفيء أن إمإا للزوج ويقال تقع قالوا: ل بعضهم الفرقة؟ تقع هل اليلء
ويكون القائأل، هذا قول يؤول الحاصل على حلفناه فلو بينكما، القاضي يفرق
ًا السبب: على فيحلف المرأة به وتتضرر الحنث، حكم يلزمإه فل يمينه في صادق
ًا ادعت مإا على أشهر أربعة أقربك ل لها: والله قلت مإا بالله عن للضرر دفع

ًا السبب على التحليف في أن الباب، في مإا أكثر المرأة، ( قد فإنه للزوج ضرر
أن إل المدة، في إليها يفيء بأن المدة بمضي الفرقة تقع ول إليها ) يفيء4أ99

ًا مإستحقة الفرقة تصير وجد إذا اليلء لن المرأة، لجانب الترجيح إلى نظر
يعتبر ول أمإر بعارض يكون ذلك بعد الفرقة فامإتناع اليلء، وهو السبب

هي وأنكرت المدة، في إليها فاء أنه وادعى باليلء الزوج أقر فإن بالعوارض،
بعد عليها الزوج مإلك ثبوت تنكر لنها اليمين؛ مإع قولها فالقول المدة في الفيء
بالله فتحلف الله، رحمه مإحمد عند الحاصل على وتحلف البينونة، سبب وجود
قبل إليك يفىء لم بالله تحلف ول يدعي الذي بالسبب اليوم له بامإرأة لست
مإضت حتى إليها يفىء ولم مإنها آلى أنه يجوز لنه وهذا الشهر؛ الربعة مإضي



فمتى المدة، في إليها وفاء مإنها آلى ثم تزوجها ثم مإنه وبانت أشهر أربعة
عدم ويتأول يحلف الشهر الربعة مإضي قبل إليك يفىء لم بالله استحلف

لهذا. الحاصل على فيستحلف الزوج حق فيبطل الول، النكاح في الفيء
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لم أنه بالله قال: يستحلف يوسف أبا بشر: سمعت قال الستحلفا كتاب وفي
يزاد قوله: أن على بشر: والحوط قال الشهر، الربعة مإضي قبل إليك يفىء

الذي النكاح في الشهر الربعة في إليك يفىء لم بالله فيحلف اليمين في
الله. رحمه لمحمد قلنا الذي المعنى يتأتى ل حتى الزوج يدعيه

يحلف ل فالقاضي الزوج وأنكر العدة نفقة زوجها على ادعت امإرأة أن ولو
الشافعي لن يدعي؛ الذي الوجه مإن إليها النفقة تسليم عليك مإا بالله الزوج
قول يتأول الحاصل على حلفناه فلو للبينونة، النفقة يرى الله: ل رحمه

الوجه مإن عنك مإعتدة هي مإا بالله السبب على فيحلف الله، رحمه الشافعي
تدعي. الذي

ًا قال: خرجت أنه الله رحمه النسفي علي أبي المإام القاضي عن وحكي حاّج
يدرس، وهو الله رحمه العامإري عاصم أبي المإام القاضي على فدخلت

ّلف الزوج، وأنكر العدة نفقة زوجها على امإرأة فادعت يحكم، والخليفة فح
الرجل فيها يدعي الذي الوجه مإن النفقة تسليم عليك مإا بالله الرجل الخليفة
إن الخليفة فنادى أنظر لماذا أني القاضي فعلم القاضي، إلى فنظرت ليحلف،

بالله حلفه الحديث أصحاب مإن كان إن إنه حتى هو المحلة أي مإن الرجل يسأل
مإنك. مإعتدة هي مإا

ذلك الزوج وجحد بمهرها، زوجها مإن اختلعت الستحلفا: امإرأة كتاب وفي
يوسف أبي عن روي مإا فعلى الزوج؟ يحلف كيف ثم الزوج قول فالقول

الرواية ظاهر وعلى مإلكتها، مإنذ خلعتها مإا بالله، السبب على يستحلف
الحاصل.  على يستحلف

ً أن ولو ًا خرق أنه رجل على ادعى رجل ًا الثوب كان فإن له، ثوب ينظر حاضر
ًا كان فإن الخرق، إلى ًا، الثوب يقوم خلفا بل النقصان فموجبه يسير صحيح

ًا، ويقوم مإا بالله عليه المدعى فيحلف خلفا بل مإوجبه بينهما مإا فتفاوت مإنخرق
ًا السبب، على يحلف ول ادعى، الذي المال مإن القدر هذا عليك له نظر

صاحب لن عليه؛ شيء ل أنه إل خرقه عليه المدعى أن لجواز عليه، للمدعى
التحليف في وليس النقصان، أعطاه أو شيء على صالحه أو عنه أبرأه الثوب
التأويل، يمكنه فل النقصان الخرق هذا مإوجب لن للمدعي؛ ضرر الحاصل على
في المسألة هذه وذكر الله، «القضية» رحمهما وصاحب الخصافا ذكر هكذا
يتصور، ل هنا السبب انفساخ لن السبب؛ على وقال: يحلف الستحلفا كتاب

ل كان إن السبب انفساخ لن «القضية»؛ وصاحب الخصافا ذكر مإا والصحيح
ًا، الخرق كان وإذا يتصور، أشبهه ومإا بالبراء الحكم فبطلن يتصور فاحش

للمالك الخيار يوجب الخرق هذا مإثل عندنا لن السبب؛ على يحلفه فالقاضي
الثوب أخذ شاء وإن القيمة، جميع وضمنه الجاني على الثوب ترك شاء إن

فمتى مإحالة، ل النقصان يوجب الله رحمه الشافعي وعند النقصان، وضمنه



المدعي يتضرر عسى الله، رحمه الشافعي قول يتأول الحاصل على حلفنا
ًا الحاصل على فيحلف ًا الثوب كان وإن للمدعي، نظر يسمع ل فالقاضي غائأب
ًا؛ المدعى يصير حتى النقصان قدر بيان بعد إل المدعي دعوى لن مإعلومإ

ًا. المدعى يكن لم إذا تصح ل الدعوى مإعلومإ
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ً أن ولو ًا، له حائأط على وضع أنه رجل على ادعى رجل على نصب أو خشب

ًا سطحه ًا داره مإن أخرج أو بناء، له حائأط على بنى أو داره، في مإيزاب تراب
يكون مإما ذلك أشبه مإا أو مإيتة، دابة أرضه في ألقى أو أرضه، في به ورمإى
ًا (على) حلفه يحلفه أن وأراد نقله، الرض صاحب على ويجب أرضه، في فساد

مإوافقة وفيه عليه للمدعى ضرر السبب على التحليف في ليس إذ السبب،
 gعليه. المدعى دعوى

ل الشياء هذه برفع عليه المدعى مإطالبة حق للمدعي ثبت بعدمإا بيانه: أن
ذلك كان بذلك البتداء في له أذن لو فإنه السباب، مإن بسبب سقوطه يتصور

العارة لن بالرفع؛ يطالبه أن له كان له بدا فمتى والرض، للحائأط إعارة مإنه
يجوز، ل الحق وبيع الحق بيع هذا لن يجوز؛ ل ذلك مإنه باع وإن بلزمإه ليست
وإجارة عليه، الخشبة لوضع الحائأط رأس إجارة لن يجوز؛ ل أجر لو وكذلك
الجارات، كتاب في ذلك عرفا يجوز ل فيها التراب أو الميتة للقاء الرض
رأس على الخشبة ليضع مإال على الصلح لن يجوز؛ ل عليه صالح لو وكذلك
ليس أنه دل الصلح فكذا تجوز، ل والجارة الجارة بمنزلة ذلك أشبه ومإا الحائأط

ًا السبب على فيحلف عليه، للمدعى ضرر السبب على التحليف في على جري
الدعوى. مإوجب

وقال: القاضي، إلى الحائأط صاحب وقدم المدعي هو الخشبة صاحب كان ولو
مإنعني وقد غيرها، لعمل قلعتها قال أو فوقع خشبة الحائأط هذا على لي كان

دعواه، الحائأط صاحب وأنكر الحائأط، هذا في لي حق وهو الحائأط صاحب
يقول: بأن ول عليه المدعى يحلف أن القاضي مإن الخشبة صاحب فطلب

أو خشبة وضع حق له أن يبين أن وذلك دعواه، بتصحيح المدعي يأمإر القاضي
الدعوى لن الخشبة؛ غلظ ويبين الخشبة مإوضع ويبين ذلك، أشبه مإا أو خشبتين

إذا ثم ذكرنا، مإا ببيان الصورة هذه في وبيانه به، المدعى بيان بعد إل تصح ل
فالقاضي يحلفه، أن القاضي مإن وطلب دعواه صح حتى الشياء هذه بين

وضع حق ولغيره النسان مإملوك الحائأط يكون قد لزم حق هذا لن يحلفه؛
خشبة وضع حق الحائأط هذا في المدعي لهذا مإا بالله يحلف ثم عليه، الخشب

الخشبة طرحت مإا بالله أو خشبة، عليه له كان مإا بالله يحلفه ول وكذا كذا
حق له يكن ولم الخشبة طرح أنه وجواز بحق يكن لم أنه إل كان، أنه لجواز
فإن بينا، مإا نحو على يحلف ولكن ذلك، على يحلف أن يمكنه فل الخشبة وضع
ًا صار نكل وإن الخصومإة، انقطعت حلف دعواه.  فيلزمإه ادعى بما مإقر

دعواه يصحح أن يأمإره فالقاضي رجل، أرض في مإاء مإسيل ادعى قال: ولو
هذا فإن الوضوء، مإاء أو المطر مإاء مإسيل له أن يبين أن في الدعوى وتصحيح

والغسالت الوضوء ومإاء أكثر، ويكون أدوم يكون ل المطر فإن يتفاوت، مإما



أو البيت مإقدم في الماء مإسيل مإوضع يبين أن وينبغي أقل ويكون أدوم، يكون
مإؤخره. في
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ًا ادعى إذا وكذلك دعواه، يصحح أن يأمإره فالقاضي رجل دار في طريق

بين فإذا الدار، مإن مإوضعه يبين وطوله، عرضه مإقدار يبين أن الدعوى وتصحيح
في ادعاه الذي الحق هذا لهذا بالله: مإا الحاصل على حلفه دعواه وصحح ذلك
يدك. في التي الدار هذه في أو يديك في الذي الرض هذه

ًا ادعى أو رجل، دار في مإاء مإسيل ادعى الدعوى: إذا كتاب في وذكر في طريق
ًا أو الدار هذه في مإاء مإسيل له أن الشهود وشهد رجل دار الدار هذه في طريق
ل أنه النسخ بعض في ووقع يبينوا لم وإن البينة، يقبل أنه النسخ بعض في وقع

بعض في وقع مإا الحلواني: تأويل الئأمة شمس يبينوا. قال لم مإا البينة يقبل
ل به المقر جهالة لن الدار؛ صاحب إقرار على شهدوا إذا البينة يقبل أنه النسخ

شهدوا إذا البينة يقبل ل أنه النسخ بعض في وقع مإا وتأويل القرار، صحة يمنع
عليه.  المدعى إقرار على ل المسيل نفس وعلى الطريق نفس على

ًا أرضه في شق أنه رجل على ادعى قال: ولو أرضه إلى فيه الماء وساق نهر
قدر ويبين النهر، فيها شق الذي الرض يبين بأن وذلك دعواه يصحح أن أمإره
دعواه عليه المدعى وجحد دعواه وصحح ذلك بين فإذا وعرضه، النهر طول
هذا الرجل هذا أرض مإن أخذ مإا بالله ) السبب4ب99( على القاضي حلفه
السبب على التحليف في ليس لنه الحاصل؛ على يحلف ول وصف الذي النهر
حافر مإطالبة في الرض صاحب حق يسقط ل ثبت إذا لنه عليه؛ للمدعى ضرر
فإنه ذلك، وغير والجارة والبيع البتداء في الذن مإن السباب مإن بسبب النهر

ول ذلك، له بدا مإتى بذلك يطالبه أن له فكان إعارة، كان البتداء في له أذن لو
ضرر ول الجارة، تجوز ول يجوز، ل الحق وبيع الحق بيع لنه ذلك؛ بيع يجوز

الدعوى. وفق على التحليف ليكون السبب على التحليف في عليه للمدعى
وأراد بأرضه ذلك أضر له أرض في حفيرة حفر أنه رجل على رجل ادعى ولو

فعند أولً، المسألة هذه حكم مإعرفة مإن بد فيقول: ل ذلك، على استحلفه
مإاله بالله الحاصل على فيحلفه النقصان، الحافر الله: يلزم رحمهم علمائأنا
بالله السبب على يحلفه ل يدعي، الذي الوجه مإن يدعي الذي الحق هذا عليك

فعل أنه لجواز عليه للمدعى ضرر السبب على التحليف في لن كذا؛ فعلت مإا
ْوفاه الفاعل أو النقصان عن أبرأه الرض صاحب أن إل ذلك، النقصان ضمان َأ
الحاصل. على فيحلف الحاصل على التحليف في للمدعي ضرر ول مإرة،
في حفرة حفر مإن قال مإن العلماء الله: مإن رحمه الحلواني الئأمة شمس قال

على حلفناه فلو الحفيرة، بكبس يؤمإر ولكن النقصان يضمن ل غيره أرض
بأرضه، ذلك الكتاب: أضر في قوله ثم القائأل، هذا قول يؤول ربما الحاصل،

رفع مإن بأن فاعلم عليه، شيء ل أنه بأرضه ذلك يضر لم لو أنه إلى إشارة
فيه ضمن فيه، قيمة للتراب مإوضع في ذلك وكان إنسان أرض مإن التراب

بجميع الرض لن يتمكن؛ لم أو الرض في النقصان تمكن سواء التراب،
قيمته.  يضمن غيره مإلك أخذ ومإن مإملوكة، أجزائأها
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واجتمع رجل أرض في الماء أدخل إذا الله: أنه رحمه مإحمد عن روي وقد

لنه أرضه، عن ويرفعه الطين ذلك يأخذ أن لحد يكون ل بذلك أرضه في الطين
ًا مإملوكه صار وهذا أجزائأها بجميع مإملوكة الرض أن على كذلك فهذا لرضه تبع

ًا يصر لم لنه يأخذه؛ أن أحد لكل كان مإلكه في صيد دخل لو مإا بخلفا مإملوك
ًا الرض لصاحب السمك مإعه ودخل لرجل أرض في دخل إذا وكذلك لرضه، تبع

ًا يصر لم لنه السمك؛ يأخذ أن أحد لكل كان ًا له مإلك الطين بخلفا لرضه تبع
فأمإا الموضع، ذلك في قيمة وله الغير أرض مإن التراب أخذ إذا هذا بينا، مإا على

بذلك الرض في النقصان تمكن إن ينظر الموضع ذلك في له قيمة يكن لم إذا
كان فنقول: إذا المسألة حكم عرفت إذا فل، ل ومإا النقصان ضمن الصنع،
فل. ل ومإا عليه المدعى يحلف الموضع ذلك في قيمة للتراب

ًا نقض أنه رجل على رجل ادعى الجنس: إذا هذا ومإن استحلفه وأراد له، حائأط
ذوات مإن ليس الجدار لن بنيانه؛ على يجبر ل غيره جدار هدم فنقول: مإن

والنقص الحائأط قيمة ضمنه شاء إن الخيار، الحائأط لصاحب ويكون المإثال
هالك وجه مإن قائأم الحائأط لن النقصان، وضمنه النقص أخذ شاء وإن للضامإن،

هكذا الحاصل، على حلفه تحليفه أراد فإن شاء الوجهين أي إلى فيميل وجه مإن
الله. رحمه الخصافا ذكر
يحلفه ول السبب على يحلفه أن للقاضي الحلواني: ينبغي الئأمة شمس قال
ًا كان إذا الحائأط أن العلماء بعض مإذهب لن الصحيح؛ هو الحاصل على جديد
ًا كان وإذا العادة، عليه يجب ًا خلق كان أعاده لو لنه العادة؛ عليه يجب ل عتيق

ربما الحاصل على حلفناه بالمثل. فلو مإقيد العدوان وضمان الول مإن أفضل
ًا ويكون فيحلف القائأل هذا قول يؤول المدعي، فيتضرر حلفه، في صادق

القائأل.  هذا قول يتأول كيل السبب على فيحلف

رهن المدعي عند عليه وللمدعى درهم، ألف رجل على رجل ادعى قال: ولو
ينبغي الرهن، المدعي جحد بالمال أقر إن أنه عليه المدعى فخافا بالمال،

المال بهذا عنده المدعي: هل يسأل حتى القاضي مإن يطلب أن عليه للمدعى
قال: ل وإن عليه المدعى مإقصود حصل فقد قال: نعم فإن رهن، يدعيه الذي
هذا عليك مإاله بالله يحلفه ل فالقاضي عليه، المدعى استحلفا وأراد له، رهن

واجب المال لن الوجه؛ هذا على يحلف أن يمكنه ل لنه يدعي؛ الذي المال
ًا، يكون حلف فلو عليه إثبات يمكنه ل ربما الرهن وادعى بالمال أقر ولو كاذب

هكذا بها، رهن ل درهم ألف عليك لفلن مإا بالله يحلفه ولكن به، فيتضرر الرهن
ليس رهن له ليس الذي المال لن وهذا القاضي»؛ «أدب في الخصافا ذكر

لهذا. الوجه هذا على حلف فإذا عليه،
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بالله يقول: يحلفه الله رحمه الحلواني الئأمة شمس الجل المإام الشيخ وكان
في للمدعي ضرر ول هذا، المدعي إلى وتسليمه المال هذا أداء عليك ليس
إذا الدين أداء الراهن على يجب إنما لنه كذلك؛ يحلف أن يمكنه لنه ذلك؛

لم فإذا الدين، تسليم عليه يجب فل إحضاره قبل فأمإا الرهن، المرتهن أحضر
ًا الرهن يكن هذا أداء عليه ليس بالله يحلف أن عليه للمدعى يمكن حاضر

مإا إلى حاجة ول الوجه هذا على فيحلف المدعي، هذا إلى وتسليمه المال،
الرهن جحود لن التكلفات؛ هذه إلى حاجة قالوا: ل مإشايخنا وراءه. وبعض



ًا المرتهن يصير الرهن وهلك الرهن إهلك يبقى ل الستيفاء وبعد دينه، مإستوفي
القاضي فيحلفه عليه، المدعى لهذا شيء ول يحلف أن فيمكنه شيء عليه له

يدعي.  الذي المال هذا عليك مإاله بالله

ًا وهب الستحلفا: رجل كتاب في قال أن وأقر عبد أو رجل مإن له ثوب
ذلك: إن بعد الواهب قال ثم بأمإره بعده أو المجلس في قبضه له الموهوب
ًا، بقبضه أقررت وكتب قبضه، مإا له الموهوب يحلف أن القاضي وسأل كاذب
حنيفة أبي قول فعلى يدعي، التي الهبة هذه عن قبضته لقد بالله له الموهوب

لم والدعوى صحيحة، دعوى على يترتب التحليف لن يحلفه؛ ل القاضي ومإحمد
لقد بالله يحلفه الله رحمه يوسف أبي قول وعلى التناقض، لمكان هنا تصح

يدعى. التي الهبة بحكم قبضته
ًا اشترى إذا الخلفا هذا وعلى ادعى ثم المشترى، بقبض المشتري وأقر شيئ

إلى سلمته لقد بالله البائأع يحلف أن القاضي مإن وطلب يقبضه لم أنه
بالبيع البائأع أقر إذا الخلفا هذا يدعيه. وعلى الذي الشراء هذا بحكم المشتري

ًا، بالبيع وقال: أقررت البيع أنكر ثم هذا المشتري. وعلى تحليف وأراد كاذب
أنكر ثم عليه وأشهد المديون مإن الدين بقبض أقر إذا الدين رب الخلفا
نفسه على رجل أقر إذا الخلفا هذا المديون. وعلى تحليف فأراد القبض،
ًا بذلك أقررت وإنما علي، له شيء وقال: ل الدين أنكر ثم لرجل بالدين كاذب

المقر. يمين وطلبت
يقر البائأع أن الناس بين فيما المعتاد يقول: المعروفا الله رحمه يوسف أبو

حقيقة، قبض يكن لم وإن للشهاد، المشترى بقبض والمشتري الثمن بقبض
ًا، غيره مإن استقرض مإن أن الناس بين فيما المعتاد وكذلك فالمقروض شيئ

ً في التناقض اعتبرنا فلو المال، دفع قبل عليه والشهاد الصك بكتابة يأمإره أول
ًا الصورة هذه أشهد وإن الناس، حقوق لبطلت والستحلفا الدعوى صحة مإانع

تحليف وطلب تلجئة كان البيع أن ادعى ثم الثمن وقبض البيع على البائأع
ًا؛ عندهم يحلف الستحلفا: أنه كتاب في ذكر المشتري، لم البائأع لن جميع

ًا يصر ًا بالبيع القرار إل مإنه يوجد لم لنه الدعوى؛ في مإتناقض قد والبيع مإطلق
ًا، يكون وقد تلجئة يكون ًا يصر لم وإذا جد فيترتب مإنه الدعوى صحت مإتناقض
التحليف. عليه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

تلجية. الذي البيع هذا يكون أن شرطت مإا بالله التحليف كيفية ثم
في الله رحمه حنيفة أبي عن روايتين المسألة هذه في أن القضية كتاب وفي
العلنية في تعاقدا ثم تلجئة البيع يظهر أن السر في تواضعا قال: إذا رواية

ًا، ًا يذكرا ولم مإطلق العلنية في تعاقدا ثم تلجئة البيع فهذا العقد، وقت شيئ
ًا، ًا يذكرا ولم مإطلق يوسف أبي قول وهو تلجئة البيع فهذا العقد، وقت شيئ
يوجب مإا يدعي البائأع لن المشتري؛ يستحلف هذا فعلى الله، رحمهما ومإحمد

أن السر في تواضعا قال: إذا أخرى رواية وفي ينكر، والمشتري الفسخ حق
ًا يذكرا ولم العلنية، في تعاقدا ثم تلجئة البيع يظهر فالعقد العقد، وقت شيئ

ًا فيصير نكل أنه فيه مإا أكثر لن المشتري؛ يستحلف ل هذا فعلى صحيح، مإقر



) صحيح4أ100( فالعقد البائأع، ادعاه كما المإر كان لو أنه إل البائأع ادعاه بما
للستحلفا. مإعنى فل

الخصم القاضي يستحلف أشياء الستحلفا: أربعة كتاب في يوسف أبو قال
ذلك: المدعي يسأل أن قبل فيها

بالشفعة، يقضي أن القاضي مإن طلب إذا الشفيع فإن أحدها: الشفعة،
يكن لم وإن بالشراء، علمت حين الشفعة طلبت بالله: لقد يحلفه فالقاضي

الله: ل رحمهما ومإحمد حنيفة أبو وقال ليلى، أبي ابن قول وهذا الشراء يطلب
ذلك. المشتري يدع لم مإا القاضي يستحلفه

بينهما، يفرق أن القاضي مإن وطلبت الفرقة فاختارت بلغت، إذا الثاني: البكر
ذلك. الزوج يدع لم وإن بلغت حين الفرقة اخترت لقد بالله القاضي يستحلفها

لم بالله يحلفه فالقاضي بالعيب، المشترى يرد أن المشتري أراد الثالث: إذا
رأيته. مإنذ البيع على عرضه ول بهذا يرض

الزوج، مإال في النفقة لها يفرض أن القاضي مإن سألت إذا والرابع: المرأة
تكون أن ويجب خرج، حين نفقتك أعطاك مإا بالله يستحلف غائأب والزوج
ًا؛ قولهم على النفقة مإسألة إذا بنفسه، اليمين طلب عن عاجز الزوج لن جميع

ًا.  كان غائأب

فقال فلن، وبين بيني اللف هذه وإقرار درهم ألف رجل على ادعى رجل
وبينه بيني المشترك اللف قبض قد المقر وهو المدعي ذلك: إن بعد له المقر

المقر قول فالقول قبضت، المقر: مإا وقال قبضته، التي بالخمسمائأة، وطالبه
كثير ول قليل ل فلن على لكما التي اللف قبضت مإا بالله فيستحلف يمينه، مإع

الحاصل على يستحلف مإنها شيء ول يدعي مإا قبلك مإاله بالله ويستحلف مإنها،
السباب. مإن بسبب جهته مإن يملك ثم قبض أنه لجواز

ً مإيت على ادعى وإذا ول علمهم على كلهم الورثة يحلف أن فله ورثة وله مإال
مإنهم. واحد بيمين يكتفي

البرهاني الكتاب: المحيط اسم
ً الورثة ادعى ولو عند عليه المدعى أحدهم وحلف رجل على للميت مإال

إذا الدعوى أن والفرق يحلفوه، أن الورثة لبقية يكن لم حتى به اكتفى القاضي
ًا هو صار إذا يكتفي إنما الورثة أحد بيمين اكتفى لو الميت على وقعت عن نائأب

الدعوى وقعت وإذا الحلف في تجري ل النيابة أن إل الحلف في الورثة بقية
ًا صار إنه حيث مإن يكتفي إنما الورثة أحد باستحلفا اكتفى لو للميت عن نائأب

نظير الورثة. وهو أحد استحلفا في تجري والنيابة الستحلفا، في الورثة بقية
ًا المفاوضة شريكي أحد أو العنان شريكي أحد ادعى لو مإا رجل على حق

ادعى لو وبمثله يحلفه أن الخر للشريك يكون ل عليه المدعى وحلف للشركة،
ًا رجل أن له كان أحدهما وحلف عليهما اليمين يوجه حتى شركتهما مإن حق

ًا رجل على ادعوا إذا الورثة بين وفرق قلنا مإا والطريق الخر، يحلف بحكم حق
ًا رجل على ادعوا جماعة وبين الميراث إذا الورثة أحد فإن بالشراء، بحكم حق

حلف إذا المشتريين وأحد يحلفوه أن الورثة لبقية يكن لم عليه المدعى حلف
ينصب الورثة أحد والفرق: أن يحلفوه، أن المشتريين لبقية كان عليه المدعى

ًا كاستحلفا أحدهم استحلفا فصار للميت، يدعي فيما الورثة بقية عن خصم
ًا ينتصب ل المشتريين أحد فإنما الباقين، استحلفا يكون فل الباقين عن خصم
الباقين.  كاستحلفا أحدهم



ًا الرق ادعى وإذا الرق: يحلف في الستحلفا يرى مإن قول ففي مإطلق
ًا عليه المدعى له برقيق أنت مإا بالله يحلفه أو رق، رقبتك في مإاله بالله مإطلق

ًا كنت قال أو أمإتي مإن قال: ولدت بأن بسبب الرق ادعى وإن حربي
بهذا رق رقبتك في مإاله بالله فيستحلف الحلف، في السبب يذكر فاسترققتك،

يدعي. الذي السبب
فإن المال، لخذ يستحلف السارق أن إل حد في يمين الله: ل رحمه مإحمد قال
يقطع. ولم ضمن نكل

أنواع. الحدود بأن يعلم أن يجب
الخمر، شرب وحد السرقة وحد الزنا حد نحو تعالى الله حق خالص هو نوع

النفس في القصاص سوى فيما اليمين لن الستحلفا؛ يجري ل النوع هذا وفي
ًا شرعت اليمين لن بالنكول؛ القضاء بل نفسها شرعت مإا للمدعي، حق

بالنكول عليه فيقضى ينكل عليه المدعى أن حيث مإن المدعي حق واليمين
شرع اليمين أن فعلمنا عليه، يقضى فل يحلف أن حيث مإن ل حقه فيحيى
لن مإتعذر؛ تعالى لله الخالصة الحدود في بالنكول والقضاء بالنكول للقضاء
فالقضاء القرار عن بدل وعندهما بدل، الله رحمه حنيفة أبي عند النكول
يستحلف السرقة في وأمإا مإتعذر، المإرين بكل تعالى لله الخالصة بالحدود
لن القطع؛ دون المال أخذ مإنه المسروق أراد إذا به يريد المال لجل السارق

العباد. حقوق في يجري والستحلفا العبد، حق المال
البرهاني الكتاب: المحيط اسم
تريد للمدعي: مإاذا يقول القاضي «النوادر»: أن في الله رحمه مإحمد وعن
لك فليس يستحلف ل الحدود في القاضي: إن له يقول القطع أريد قال فإن
وادع السرقة ذكر له: دع يقول فالقاضي المال، أريد قال: أنا فإن يمين، عليه

يمين. عليه فيكون لك مإا تناول
القطع ل السرقة ضمان مإنه المسروق طلب يقول: إذا الستحلفا كتاب وفي

الذي بالسبب قيمته، ول يدعي الذي المال هذا تسليم عليك مإا بالله يستحلف
السرقة. ضمنه نكل وإن برئ حلف فإن يدعي،

مإر وقد والطرفا النفس في القصاص نحو العبد حق خالص آخر: هو ونوع
هذا.  قبل فيه الكلم

ل النوع هذا وفي القذفا، حد وهو العبد وحق تعالى الله حق آخر: هو ونوع
المدعى وأنكر قذفه أنه آخر على ادعى مإن إن حتى عندنا الستحلفا يجري
تعالى الله حق عندنا القذفا حد في المغلب لن عندنا؛ يستحلف ل ذلك عليه

ًا الخالصة بالحدود فالتحق تعالى. لله حق
ً أن ولو ادعى أو كافر، يا زنديق يا مإنافق له: يا قال أنه رجل على ادعى رجل
تحليفه، وأراد التعزير توجب التي المإور مإن ذلك أشبه مإا أو لطمه أو ضربه أنه

بالعفو، إسقاطه العبد مإلك ولهذا العبد، حق مإحض التعزير لن يحلفه؛ فالقاضي
الله حق كان ولو أقامإه، مإنه الحق صاحب أمإكن إن عليه وجوبه يمنع ل والصغر
في يجري والستحلفا هذا، عكس على الحكام هذه لكانت وتعالى سبحانه
يقضى نكل وإن عليه شيء ل حلف فإن مإالً، أو عقوبة كان سواء العباد حقوق

بالنكول، عليه يقضى أن فجاز الشبهات، مإع يثبت التعزير لن بالتعزير؛ عليه



ًا السبب على التحليف في لن الحاصل؛ على فيه التحليف ويكون ضرر
أبرأه المدعي أن إل الفعل ذلك فعل عليه المدعى أن لجواز عليه للمدعى

المدعى يتضرر السبب على حلف فلو بالعفو يسقط مإما وهذا عنه، وعفى
يقيمه القاضي رأي إلى مإفوض التعزير وأدنى لهذا الحاصل على فيحلف عليه،
به. النزجار حصول يرى مإا بقدر
واحد ذلك في فعصاه بشيء، العسكر أهل المإير أمإر الكبير» :إذا «السير وفي
إلى يعود ل حتى ينصحه ولكن الوهلة أول في يؤدبه ل فالمإير العسكر، أهل مإن
ًا، يحل مإال ارتكب لنه أدبه ذلك بعد عصاه وإن ذلك، مإثل مإا ارتكب ومإن شرع

ًا يحل ل ًا عليه يؤدب شرع ًا ذلك في بين فإن له، زجر سبيله، يخلي فالمإام عذر
ًا يحل مإال ارتكاب لن بالله، يحلفه ولكن التعزير يوجب ل بعذر كان إذا شرع
إل ذلك يعرفا ول عليه التعزير وجوب يمنع مإا يدعي لنه بعذر؛ هذا فعلت لقد

يمين. غير مإن يصدق فل القضاء في يدخل والتعزير بقوله،
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا، مإنه غصب أنه رجل على رجل ادعى وإذا اختلفا ثم بذلك، الغاصب وأقر ثوب
يمينه، مإع الغاصب قول فالقول مإائأة تكن لم قيمته أن علم ولكن قيمته في

مإا على الغاصب يحلف يبين لم وإن مإجهول، بقيمة أقّر لنه بالبيان؛ ويؤمإر
مإنه: المغصوب ادعاه مإا يثبت ولم حلف فإن الزيادة مإن مإنه، المغصوب ادعاه

ويأخذ مإائأة، الثوب قيمة أن يحلف مإنه المغصوب أن الستحلفا كتاب في ذكر
مإائأة. الغاصب مإن

تحليف مإن ذكر مإا يقول الله رحمه الكوفي مإحمد أبو المإام الحاكم وكان
مإنه المغصوب لن يصح؛ يكاد ل بيمينه الغاصب مإن المائأة وأخذ مإنه المغصوب

الجواب مإن الصحيح يقول وكان للمدعي، حجة يشرع لم عندنا واليمين يدعي،
فيقول الثوب، قيمة يصلح مإا كل له ويذكر الغاصب يوقف يقال: القاضي أن

يقول: قال: ل، فإن خمسون، يقول: أكان قال: ل، فإن مإائأة قيمته أولً: أكانت
قيمة ينقص أن يجوز مإال أقل إلى ينتهي أن إلى هكذا وعشرون، خمسة أكانت
القول وجعل ذلك ألزمإه ذلك إلى انتهى فإذا والعادة، العرفا في مإنه الثوب
مإجهول بحق أقر فيمن كالجواب فيه الجواب وجعل يمينه، مإع الزيادة في قوله
ٍر، يديه في عين في فالقاضي يبين لم وإذا مإقداره ببيان يأمإره فالقاضي لغي

)4ب100( دونه يقصد ل الذي السهام أقصى إلى ينتهي أن إلى السهام يسمي
مإع قوله الزيادة في القول ويجعل ذلك فيلزمإه والعادة العرفا في بالتملك
يمينه. 

مإن وقال: القرار الكتاب في ذكر مإا بتصحيح اشتغل مإن المشايخ ومإن
حقه، إلى له المقر إيصال القاضي على ووجب صح قد مإجهولة بقيمة الغاصب

الغاصب لن مإنه؛ المغصوب يدعيه كما إليه المائأة إيصال عن القاضي عجز وقد
يكون أن يصلح مإا كل قيمة له وسمى يوقفه أن إلى وجه ول ذلك على حلف قد

ًا الثوب ذكر إقراره في الغاصب لن الثوب؛ قيمة ول الجنس يبين ولم مإطلق
لنه الثوب؛ قيمة تكون مإا أقل القاضي يدري فل مإختلفة أجناس والثياب النوع،

عين في مإجهول بحق أقر لو مإا بخلفا نوع أي مإن به المقر الثوب أن يدري ل



ًا بالتملك يقصد الذي المقدار أقل لن يده؛ في ًا يكون وعادة، عرف مإعلومإ
يوصل طريق للقاضي يبق فلم بخلفه، هنا أمإا له المقر على ذلك إلزام فأمإكن
في سمي النوع كان لو حتى يمينه، سوى حقه إلى مإنه المغصوب وهو له المقر

Yالقرار.
الثوب، قيمة يصلح مإا كل له ويسمي يوقعه القاضي بأن يقول الدعوى وفي
يمين مإنه المغصوب يمين بأن يقول ومإا الله، رحمه المإام الحاكم قال كما

يمين مإنه المغصوب قلنا: يمين حجة، تشرع لم المدعي ويمين المدعي،
لما ذلك يثبت ولم مإائأة، الثوب قيمة أن يدعي أنه حيث مإن وجه مإن المدعي

ثابت الستحقاق أن حيث مإن وجه مإن عليه المدعى ويمين الغاصب أنكره
فصل إلى والحاجة صحيحة مإجهولة بقيمته القرار فإن الغاصب، بإقرار

الوجه هذا فمن الخصومإات، لفصل الصل في شرع واليمين غير، ل الخصومإة
أن يجوز مإما وجه كل مإن عليه المدعى ويمين عليه المدعى يمين بمنزلة يكون

تحفظ أن قالوا: يجب وجه، مإن عليه المدعى يمين فكذا الخصومإة بها يفصل
الغرائأب. مإن فإنها المسألة هذه
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ومإضا السنة هذه أو الشهر هذا أو اليوم اشتريا مإا أن على الرجلن اشترك وإذا
ًا في عرفا مإا على جائأزة الشركة فهذه يوقتا لم أو ووقتا التجارة مإن صف

ًا أحدهما: اشتريت قال فإن مإوضعه، بنصف شريكه يبيع أن وأراد فهلك، مإتاع
مإن وكيل هذا لن يمينه؛ مإع الشريك قول فالقول الشراء، الشريك وأنكر الثمن
وهلك قال: اشتريت إذا بالشراء والوكيل اشترى مإا نصف في صاحبه جهة

ًا، الثمن يكن ولم عندي، وأنكر الموكل على بالثمن يرجع أن أراد أو مإفقود
المنكر فيحلف هنا، ها كذا يمينه مإع الموكل قول القول كان الشراء الموكل
يحلفه لنه العلم؛ على يحلفه المتاع، ذلك اشترى أنه يعلم لم مإا بالله الشراء

الغير. فعل على
مإا بالله فيحلف هذا على يزاد أن يقول: يجب الله رحمه مإحمد أبو الحاكم وكان
مإنكر يتضرر الزيادة هذه بدون لن شركتكما؛ على المتاع ذلك اشترى أنه يعلم

مإنكر بذلك وعلم شركتهما، قبل المتاع ذلك اشترى كان أنه لجواز الشراء
عن فيمتنع يحلف، أن يمكنه ل الشراء مإطلق على حلفناه فمتى الشراء
مإا فيزاد الشراء مإنكر فيتضرر عليه بالثمن ويرجع بنكول عليه فيقضي اليمين،

ًا قلنا عنه.  للضرر دفع

ً أن ولو المشتري طعن ثم وتقابضا درهم بألف جارية آخر مإن اشترى رجل
وقال: هذه بالجارية، ذلك على البائأع القاضي فاستحلف رأسها، في بشجة

عن المشتري يسأل فالقاضي المشتري، عند حدث الحبل وهذا حبلى الجارية
للبائأع: أنت قيل به أقر فإن المشتري، عند حدث الحبل وهذا حبلى أنها ذلك

ورددت المشتري على رددتها شئت وإن لك شيء ول حبستها شئت إن بالخيار
الذي الوجه على الرد البائأع على الرد شرط مإن لن وهذا الشجة؛ نقصان عليه
ًا مإلكه عن خرج وقد مإلكه، عن خرج ًا عليه ورد واحد بعيب مإعيب بعيبين، مإعيب
على ردها شاء وإن الجارية، وحبس الزائأد بالعيب رضي البائأع شاء فإن



المشتري: مإالي قال وإن عنده، كانت التي الشجة نقصان مإعها ورد المشتري
يحلف فالقاضي حبلى قلن: هي فإن النساء، يريها فالقاضي علم، بهذا

مإاض؛ والرد عليه شيء ل حلف فإن عندك، الحبل هذا حدث مإا بالله المشتري
نكل وإن البائأع، مإلك مإن خرج الذي الوجه على ردها المشتري أن تبين لنه
ًا صار قال وإن القرار، فصل في الكلم ذكرنا وقد عنده، كان الحبل أن مإقر

مإنه إقرار البائأع عند فإقراره البائأع، عند الحبل هذا كان للقاضي: قد المشتري
على حجة إقراره لن البائأع؛ عند يثبت ول المشتري عند الحبل فيثبت عنده، أنه

المشتري هذا مإن بعتها لقد بالله البائأع فيستحلف البائأع، على حجة غير نفسه
عليه ورد المشتري على ردها حلف فإن الحبل، هذا بها ومإا إليه وسلمتها
يد في كانا العيبين كل أن تبين لنه الجارية؛ لزمإته نكل وإن الشجة، نقصان

الله. رحمه الخصافا قال هكذا البائأع
 البرهاني الكتاب: المحيط اسم

هذا مإن بعتها لقد بالله يحلف ل أن وقالوا: ينبغي الخصافا على وطعنوا
اليمين هذا في الحنث شرط لن الحبل؛ هذا بها ومإا إليه وسلمتها المشتري

ًا الحبل يكون أن ويجوز التسليم، وعند البيع عند المإرين عند الحبل وجود حادث
فعلى الوجه، هذا على حلفناه فلو الرد حق يثبت وذلك التسليم، قبل البيع بعد

ًا الحبل يكون أن تقدير يمينه، في يحنث ول يحلف، التسليم قبل البيع بعد حادث
سلمتها لقد بالله يحلف ولكن الوجه، هذا على يحلف فل المشتري به فيتضرر

العيب. هذا بها ومإا البيع هذا بحكم
بها التي الشجة في البائأع فخاصم المشتري يد في الجارية كانت قالوا: ولو

فهذا حبلى البائأع: إنها قال بالشجة عليه بردها البائأع على الحاكم حكم فلما
القاضي فإن عندك، كان بل المشتري: ل وقال المشتري عند حادث الحبل
مإن والفرق الولى، المسألة بخلفا المشتري يحلف ول ذلك على البائأع يحلف

وجهين:
برد قضى الولى المسألة في القاضي «الكتاب» أن صاحب إليه أحدهما: أشار

ذلك بعد فالبائأع البائأع، يد في الجارية فصارت الشجة، بعيب البائأع على الجارية
فل المشتري، عند ظهر بحبل المشتري على يده في صارت مإا يرد أن يريد

الحبل هذا حدث مإا بالله المشتري على اليمين كان بل نفسه، بيمين الرد يمكنه
يد في الجارية لن البائأع؛ على يرد لم الذي هو المشتري هنا ها أمإا عندك،

على اليمين فيكون السبب بهذا الرد حق له يكون أن ينكر والبائأع المشتري
بالرد القاضي قضى الثاني الوجه في فإن بسديد، ليس الفرق هذا ولكن البائأع
الفرق وإنما البائأع، يحلف هذا مإع البائأع يد في الجارية وصارت البائأع على

على فيحلف عنده، الحبل كون ينكر المشتري الولى المسألة في أن السديد
عند كونه ادعى لنه عنده؛ الحبل بكون مإقر المشتري المسألة هذه وفي ذلك

ًا فيكون البائأع هذا حدوث ادعى لكن ذلك على يحلف فل عنده، بكونه مإقر
الثاني.  الوجه في كما ذلك على فيحلف ينكر والبائأع البائأع، عند عنده القائأم

ً أن قال: ولو رجلن فقدمإه العروض، مإن عرض أو جارية أو غلم يده في رجل
فسأله يده، في هو الذي مإن اشتراه أنه مإنهما واحد كل وادعى القاضي، إلى



مإن ذلك باع أنه أقر إن وجهين: إمإا على المسألة فهذه دعواهما عن القاضي
بعينه، أحدهما مإن باع أنه أقر فإن لهما، جحد أو هذا، وهو بعينه أحدهما

مإني، يبعه لم أنه للقاضي: حلفه الخر قال فإن إليه بالتسليم يأمإره فالقاضي
ل نكل أو الخر به أقر لو هذا مإن بالبيع أقر مإا بعد لن ذلك؛ في عليه يمين فل

ًا لهما جحد لو وكذلك الستحلفا، يفيد فل يملك لحدهما القاضي فحلفه جميع
عليه له يمين ل فإنه لي الخر: حلفه فقال له، القاضي وجعله اليمين عن ونكل

لما للثاني يحلف حتى للول يقضي أن له ينبغي ل أنه مإع القاضي لن ذلك؛ في
ً صادفا فالقضاء للول، جعل ًا مإحل فصار قضاؤه، فنفذ مإر مإا على فيه مإجتهد

ًا عليه المدعى اليمين. عليه يتوجه ول والبدل القرار يملك فل خارج
البرهاني الكتاب: المحيط اسم

ًا امإرأة على رجلن ادعى قال: ولو بالنكاح فأقرت الحاكم، إلى وقدمإاها نكاح
الستحلفا فلن الله رحمه حنيفة أبي قول على أمإا الخر، يستحلف ل لحدهما

بالنكاح للثاني أقرت لو فلنها قولهما، على وأمإا أصلً، عنده النكاح في يجري ل
الستحلفا.  يفيد فل إقرارها، يصح ل للول أقرت بعدمإا

«شرحه» في الله رحمه علي السلم فخر ذكر؟ له المقر الزوج يستحلف وهل
للثاني بالنكاح أقرت لو لنه يستحلف؛ قالوا: ل بعضهم المشايخ، اختلفا فيه أن
هو الذي النكول لرجاء قالوا: يستحلف وبعضهم استحلفه، يفيد فل يصح، ل

ل حلف فإن عنها، يخلي أن القاضي ويأمإره يلزمإه به أقر لو لنه مإعنى، إقرار
أقرت لو لنها المرأة؛ تستحلف نكل وإن ) ذلك،4أ101( بعد المرأة تستحلف

بالنكاح قضي نكلت فإن إقرارها، حكم يلزمإها الحالة هذه في للخر بالنكاح
المقر نكاح فكان الثاني نكاح تقدم بنكولها ثبت لنه الول؛ نكاح وبطل للثاني،

ً له له نكلت للذي بالنكاح (للخر) يقضى وحلفت لحدهما نكلت وإن باطلً، أول
ًا، بنكاحهما أقرت كأنها يصير لنه أحدهما؛ بنكاح يقضى ل لهما نكلت وإن جميع
البينة. إقامإة إلى يتوقف بل أحدهما نكاح ول نكاحها يثبت فل

قد وأنه يده في الذي مإن والمإة العبد هبة مإنهما واحد كل ادعى قال: وإذا
في الشراء مإثل فهو القبض، مإع الصدقة مإنهما واحد كل ادعى أو مإنه، قبضه

للخر يمين فل نكول أو بإقرار لحدهما الملك ثبت إذا أنه ذكرنا الذي الحكم حق
عليه. 

مإنه ارتهنه أنه الخر وادعى بألف، اليد صاحب مإن اشتراه أنه أحدهما ادعى ولو
ً للمستأجر أو للمرتهن فأقربه القاضي فسأله بألف، مإنه استأجره أو بألف أول

أقر لو والجارة بالرهن أقر مإا بعد لن ذلك؛ طلب إذا الشراء لمدعي يحلف
ًا ينعقد والمستأجر المرهون بيع لن إقراره؛ يصح بالبيع ًا صحيح حق في لزمإ
ًا ينعقد بيعه كان وإذا البائأع، ًا صحيح فيفيد به القرار البائأع يملك حقه في لزمإ

وكان البيع، يثبت نكل وإن الكلم انتهى حلف إن حلف إذا ثم استحلفه،
إلى الجارة وفي الرهن، في النكال وقت إلى صبر شاء إن الخيار للمشتري

ذكرنا الذي هذا حقه بتأخير يرض لم لنه فسخ؛ شاء وإن الجارة، وقت مإضي
يحلف ل أولً، الشراء لمدعي أقر وإن أولً، للمستأجر أو للمرتهن أقر إذا

أو بالجارة أقر لو بالبيع أقر ذلك بعد لنه ذلك؛ بعد والرهن الجارة لمدعي



استحلفه. يفيد فل والرهن الجارة يملك ل البيع بعد لن يصح؛ ل بالرهن
مإا بعد لنه للخر؛ يحلف ل لحدهما به وأقر الجارة مإنهما واحد كل ادعى ولو
صحيح غير المستأجر إجارة لن يصح؛ ل للخر بها أقر لو لحدهما بالجارة أقر
يحلف. فل الستحلفا، يفيد فل
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ً أن ولو ً قدم رجل مإوضع في التي الدار اشترى وقال: هذا القاضي، إلى رجل
لي بدار شفيعها وأنا درهم، بألف كذا والرابع والثالث والثاني الول حدها كذا

المدعى فقال ادعى، فيما تقول عليه: مإا للمدعى القاضي فقال تلصقها،
يده في الدار لن لبنه؛ إقراره صح الطفل هذا لبني يدي في الدار عليه: هذه

ًا هذا فكان له مإملوكة الدار فكانت الملك، دليل واليد فيصح، نفسه، على إقرار
لن يحلفه؛ ل فالقاضي شفيعها، أنا مإا بالله للقاضي: حلفه الشفيع قال فإن

مإن وهذا الستحلفا، يفيد فل يصح ل الصغير ابنه على بالشفعة الب إقرار
الله شاء إن هذا جنس مإن وسيأتي الخصومإة دفع في والمخارج الحيل جملة

تعالى. 

ًا الب كان الشركاء على البينة الب على يقيم أن الشفيع أراد وإن وسمع خصم
ًا، البن مإقام قائأم الب لن عليه؛ البينة ًا البن كان ولو شرع ًا كان كبير خصم

الب كان إذا هكذا بالشفعة، للشفيع ويقضى عليه بينته يسمع حتى للمدعي
ًا ًا. مإقامإه قائأم شرع

ًا أن رجل على ادعى رجل كان ولو وقال الرجل هذا إلى وأوصى مإات فلن
غيره على رجل ادعى لو وكذلك يستحلف، ل فإنه إلي يوص عليه: لم المدعى

ًا أن لنه عليه، المدعى يستحلف ل يوكلني عليه: لم المدعى وقال هذا وكل فلن
المدعي أقام وإن الستحلفا، يفيد فل الغير على إقرار لنه يصح؛ ل به أقر لو

ًا جعله فقد بينته قبلت فلن وكيل أنه على أو فلن وصّي أنه على بينة في خصم
ًا يجعله ولم البينة، سماع حق الستحلفا. حق في خصم

ً قدم الميت وصي أن لو وكذلك ًا وقال: إن القاضي إلى رجل أوصى الميت فلن
ً قدم أو الرجل هذا وإلى إلّي ًا وقال: إن القاضي، إلى رجل وهذا وكلني فلن

المدعي كان وإن يحلفه، ل فالقاضي الرجل ذلك وأنكر ديونه، بقبض الرجل
ًا أن بينة أقام للوصاية بينته، يقبل فالقاضي الرجل هذا وإلى إلّي أوصى فلن

ًا جعله فقد ًا يجعله ولم البينة، سماع حق في خصم ومإثل الستحلفا في خصم
سماع حق في خصم الصغير ابنه على يدعي فيما الب أن ترى جائأز. أل هذا

ًا يكون ول عليه، البينة يسمع حتى البينة هنا. ها كذلك اليمين حق في خصم
ً أن ولو ًا يزني ل أن عبده بعتق حلف رجل وقال: القاضي، إلى العبد فقدمإه أبد
وعتقت، وحنث عليه حلف بالذي أتى وقد يزني، ل أن بعتقي حلف هذا إن

ًا، تزني ل أن عبدك بعتق حلفت بعدمإا زنيت مإا بالله المولى يحلف فالقاضي أبد
الكتاب هذا شرح في الخصافا القاضي» وذكر «أدب في الخصافا ذكر هكذا

ّله يستحلف ل المولى أن العبد. يدعيه مإا على زنيت مإا بال
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مإحفوظة الله: الرواية رحمه السرخسي الئأمة شمس الجل المإام الشيخ قال
وأقام زنى، قد أنه صدقه أنه المقذوفا على ادعى إذا القاذفا أن الكتب في

بالله المقذوفا استحلفا وأراد بينة له يكن لم وإن بينته، تقبل ذلك على البينة
المقذوفا يستحلف ل فإنه نفسه، عن الحد يسقط القذفا ذلك في صدقه مإا

الدعوى هذه مإن القاذفا مإقصود فإن المسألتين بين فرق ول ذلك، على
العبد مإقصود أن كما المقذوفا، على الحد إيجاب ل نفسه عن الحد إسقاط

بينهما. فرق فل عليه الحد إيجاب ل لنفسه الحرية إثبات هاهنا
أن العبد، مإسألة في يستحلف. رواية ل المقذوفا أن القذفا في الرواية فتصير

كل في فيصير يستحلف أنه المقذوفا مإسألة في رواية يستحلف المولى
روايتان. مإسألة

ليجاب لنفسه الحرية إثبات العبد مإقصود يستحلف: إن قال التي الرواية وجه
على الحد إيجاب ل نفسه عن الحد إسقاط القاذفا ومإقصود المولى، على الحد

القاذفا أن ترى أل الشبهة، مإع مإمكن الحد وإسقاط الحرية وإثبات المقذوفا
ً أقام إذا ً أقام إذا العبد أو المقذوفا، تصديق على وامإرأتين رجل وامإرأتين رجل

الستحلفا.  فيه يجري الشبهات مإع يثبت حكم وكل يقبل العتق، على

وإنما والقاذفا العبد لمقصود عبرة ل يستحلف: إنه ل قال التي الرواية وجه
وإنه الحد، الحكم مإن بالزنا تعلق مإا وأصل الحكم مإن به يتعلق مإا لصل العبرة

ًا في يذكر لم ثم الستحلفا فيه يجري ل مإما يصير هل العبد أن «الكتاب» نص
ًا ًا؛ يصير ل أنه إلى أشار ولكن ذكر بما للمولى قاذف أتى قال: وقد لنه قاذف
ًا صار ولو زنى وقد يقل ولم عليه حلف بالذي قوله: ترك لما القول بهذا قاذف

كتاب في نص وقد عليه حلف بالذي أتى وقد قوله إلى تحول ولما زنى، وقد
ًا؛ يصير قلت كما آخر: هو وقال بالزنا غيره قذفا مإن الحدود: أن تقدم لنه قاذف

ًا قذفه كأنه وصار الزنا، إلى قلت كما قوله: هو فيصرفا الزنا ذكر بالزنا، صريح
ًا؛ يصير أن المسألة تلك على المسألة هذه فقياس فإن الزنا ذكر تقدم لنه قاذف
وقد يزني ل أن بعتقي حلف هذا دعواه: إن في قال العبد أن المسألة مإوضوع

ًا. يصير أن فينبغي زنى، قال: وقد كأنه وصار الزنا أي حلف بالذي أتى قاذف
حلفت بعدمإا زنيت مإا بالله فقال: يحلف المولى، على التحليف كيفية ذكر ثم

ًا، تزني ل أن عبدك بعتق أبي عن روي مإا على أمإا السبب، على حلفه فقد أبد
العبد في العتق فلن الرواية ظاهر على وأمإا فظاهر، الله رحمه يوسف

ضرر السبب على التحليف في يكون فل ثبوته، بعد النقض يحتمل ل المسلم
المولى. وهو عليه المدعى
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إن المولى، حلف إذا ثم الحاصل، على التحليف هذا، مإثل في أن ذكرنا وقد

لنه بالزنا؛ أقر وإن الحد، يلزمإه ول العتق لزمإه نكل وإن عليه، شيء ل حلف
مإرة.  به أقر إنما

ً أن قال: ولو المشتري فقبضه درهم بمائأة هروي جراب رجل مإن اشترى رجل
ًا، عشر أحد فيه فوجد فيه أن على الجراب هذا مإنك البائأع: بعت فقال ثوب

عشر أحد فيه أن على اشتريته بل المشتري: ل وقال درهم، بمئة أثواب عشرة



ًا البائأع يحلف فالقاضي صاحبه، تحليف مإنهما واحد كل وأراد درهم، بمائأة ثوب
ًا عشر أحد فيه أن على الجراب هذا بعته مإا بالله العقد يدعي المشتري لن ثوب
كان الثواب جميع في العقد أنكر ولو ينكر، والبائأع عشر الحادي الثوب في

حلف فإذا عشر، الحادي الثوب في العقد أنكر إذا فكذا اليمين، مإع قوله القول
فسد حلف لما لنه البائأع؛ على الجراب المشتري رد حلف وإن لزمإه، نكل إن

باع أنه ومإبين بحلفه عشر الحادي الثوب عن البيع انتفى لنه الجراب؛ في البيع
يوجب المبيع وجهالة مإجهولة وإنها الجراب، مإن عشر أحد مإن أثواب عشرة
وجهين: مإن إشكال المسألة هذه وفي العقد فساد

لنهما يتحالفا أن ينبغي وكان يتحالفان يقل ولم البائأع، قال: يحلف أحدهما: أنه
عليه المعقود مإقدار في والختلفا عليه، المعقود مإقدار ) في4ب101( اختلفا
فكذا يتحالفان، الثمن مإقدار في اختلفا ولو الثمن، مإقدار في الختلفا بمنزلة

عليه. المعقود مإقدار في اختلفا إذا
يقول: القول أن ينبغي فكان اليمين مإع البائأع قول القول جعل والثاني: أنه

فساده، يزعم والبائأع العقد جواز يزعم المشتري لن المشتري، قول
يدعي مإن قول القول كان وفساده العقد جواز في اختلفا إذا والمتبايعان

الصحة. 

يفسد البائأع بحلف لن يتحالفان؛ يقل لم قلنا: إنما الول الشكال والجواب: أمإا
النكول لرجاء التحليف لن المشتري، تحليف يفيد ل العقد فسد وبعدمإا العقد
ًا البائأع ادعاه بما أقر ولو إقرار، هو الذي ًا، العقد كان صريح ًا فيه لن فاسد ثوب
ًا المشتري يحلف ل فلهذا فائأدة، تحليفه في يكن فلم العقد تحت يدخل لم أبد
وإنما وجوازه، العقد فساد في وقع مإا هاهنا قلنا: الختلفا الثاني، الشكال وأمإا
هذه مإن المقصود فهو عشر، الحادي الثوب في وعدمإه العقد وجود في وقع

الخصومإة.
الوجود، ينكر مإن قول القول كان وعدمإه، العقد وجود في وقع إذا والختلفا

قوله، القول فيجعل البائأع، هو عشر الحادي الثوب في العقد لوجود والمنكر
ضرورته ومإن عشر، الحادي الثوب عن البيع ينتفي البائأع قول القول جعل وإذا

وجود في اختلفهما نتائأج مإن الباقي في العقد ففساد الباقي، في العقد فساد
العقد صحة في الختلفا يكون أن ل عشر، الحادي الثوب في وعدمإه العقد

وفساده.
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امإرأتي أن قال: اشهدوا رجل عن سليمان أبو «القضية» :سئل كتاب وفي
الزوج: فقال والنفقة، المهر في وخاصمته امإرأة فجاءت طالق، فلن بنت فلنة
بينة لها كانت فإن فلن، بنت فلنة هي ول امإرأتي، كانت التي هي ليست هذه
أنها على يحلف ل استحلفه وأرادت بينة لها يكن لم وإن بينتها أخذ ذلك على

قبلك مإالها بالله فيحلف الدعوى حاصل على يحلف وإنما فلن بنت فلنة ليست
تدعي. التي والنفقة المهر في حق

والسبب الحق سبب وعلى الحق أصل على يكون إنما الستحلفا لن وهذا
ولكن عليه، يستحلف فل والنفقة، المهر لستحقاق بسبب وليس بحقها، ليس

مإن النظر ويحصل سواه، عما الستغناء يقع وبه الحاصل على يستحلف
الجانبين. 



رجل فجاء درهم، ألف علي فلن بن لفلن أن القاضي عند رجل أقر إذا وكذلك
له ليس والمال فلن، بن بفلن ليس المقر: هذا وقال فلن، بن فلن وقال: أنا
مإا والمعنى الحق، أصل على يحلفه وإنما السبب على المقر يحلف ل فالقاضي

ذكرنا.
ًا أودعني فلن بن فلن أن أقر رجل سماعة: في ابن وقال رجل جاء ثم ألف

له، الوديعة وأن فلن أنه المقر وأنكر له، الوديعة وأن فلن، بن فلن أنه وادعى
هذه في يدعيه الذي الوجه مإن حق قبلك لهذا مإا بالله المقر يحلف فالقاضي
القاضي مإن عليه المدعى طلب وإذا ذكرنا، لما السبب على يحلفه ول الوديعة،

لو لنه إليه، يجيبه ل فالقاضي بحق يأخذ يأخذ، مإا أن بالله المدعي يحلف أن
حلفت أنك بالله يحلفه أن القاضي مإن يطلب أن له كان وحلفه إليه أجابه

ًا، يتناهى. ل مإا إلى وثم ثم صادق
مإا بالله يحلف عليه المدعى تحليف إلى واحتيج دار، في الدعوى وقعت وإذا
هذه في المدعي لهذا مإا بالله يحلف ول المدعي، هذا مإلك بعضها ول الدار هذه
ل للمدعي بالدار القاضي وقضى ونكل الوجه، هذا على حلف ولو حق، الدار
يجوز إذ الله، رحمه الوزجندي السلم شمس فتوى حكى هكذا قضاؤه، ينفذ
ًا الدار تكون ل أن ًا فيها له ويكون للمدعي مإلك مإا أو التطرق حيث مإن حق

ًا يصير ل فبنكوله أشبهه، بملكية القضاء يجوز فل مإحالة، ل للمدعي بالدار مإقر
للمدعي. الدار
ًا الرجل ادعى وإذا اليد: هذا صاحب فقال استحلفه، وأراد رجل يدي في عين

إذا مإا بخلفا ذلك، على البينة يقم لم مإا اليمين عنه تندفع ل الغائأب لفلن العين
الصغير. لبني قال: هذا

العين تصير فل الغائأب، تصديق على عمله يوقف للغاصب إقراره والفرق: أن
ًا إقراره فأمإا اليمين عنه يندفع فل اليد صاحب إقرار بمجرد للغائأب مإملوك
ًا العين فتصير الصبي، تصديق على يتوقف ل للصبي إقراره، بمجرد للصبي مإلك

النكول التحليف فائأدة لن التحليف؛ يفيد فل لغيره ذلك بعد إقراره يصح فل
إقرار. هو الذي
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لفلن قال أو الصغير لبني العين اليد: هذا صاحب قال إذا آخر مإوضع في وذكر
مإسألة في الصبي بلوغ ينتظر ثم به له يقضى نكل فإن بالتفاق، يحلف الغائأب
مإن العين تؤخذ كذبه وإن مإاض، فالمإر دعواه في المدعي صدق فإن الصبي،

العين. قيمة للمدعي ويضمن الصبي إلى وتدفع المدعي يد
في ذكر كما للغائأب، القرار وبين للصبي، القرار بين فرقوا زمإاننا مإشايخ بعض
ًا الفصلين في وقالوا: يحلف بينهما سووا وبعضهم المواضع، بعض كما جميع
ًا المواضع بعض في ذكر gالوقف. بمسألة يستدل القائأل وهذا للحيلة، دفع

صاحب فقال مإلكه، أنها رجل ادعاها رجل يدي في الوقف: دار مإسألة وصورة
ًا المنزل ويصير جائأز، بالوقف فإقراره كذا، على وقف اليد: إنه ل لكن وقف

وإن دعواه، عن برئ حلف فإن للمدعي، فيحلف اليد، صاحب عن اليمين يندفع
وقفيته على شهدوا ببينة اليد صاحب جاء ولو للمدعي، المنزل قيمة ضمن نكل

ًا صار لنه المدعي، خصومإة تندفع ول المدعي عن بهذا اليمين تندفع ل قبل وقف



تركة على ادعى وإذا بمنزلة، وعدمإه البينة هذه وجود فصار بإقراره البينة إقامإة
ًا مإيت ًا الوصي كان فإن له بينة ول القاضي إلى الوصي وقدم دين يحلف؛ وارث
ًا يكن لم وإن جائأز، نصيبه في إقراره لن هذه في إقراره لن يحلف؛ ل وارث

الشاهد أنكر وإذا وجه، كل مإن الغير على إقرار لنه أصلً؛ يصح ل الصورة
تحليفه. في فائأدة ل لنه يحلفه؛ ل فالقاضي الشهادة

كاذب، الشاهد عليه: إن المدعى قال الله: إذا الليث» رحمه أبي «فتاوى في
طعن إذا يحلفه ل فالقاضي كاذب، أنه يعلم مإا بالله المدعي تحليف وأراد

أين له أست هذه بقوا كواهر إز بس كواه وقال: أين الشاهد في عليه المدعى
يحلف. ل ذلك على والمدعي الشاهد تحليف وأراد مإنست مإلك مإحدود
كريه دعوى راد به يدعي مإحدود ابن شاهد عليه: ابن المدعى قال إذا وكذلك
ل ذلك على المدعي أو الشاهد يحلف أن وأراد كواهي، لزاين بيس برين أست

يحلف. 

فسجنه، السلطان فأخذه آبق بعبد جاء رجل في الله رحمه يوسف أبو قال
ًا ينتصب القاضي فإن عبده أنه البينة وأقام رجل فجاء ل القاضي ثم له، خصم

وهبته بيعه في أذنت ول وهبته، ول بعته مإا بالله يستحلفه لم مإا للمدعي يقضي
ًا عندهم وهذا هذا على المدعي مإن اليمين طلب عن عاجز الخصم لن جميع

ًا المدعي مإن ذلك يطلب أن للقاضي وكان بنفسه، الوجه لن للغائأب؛ نظر
ًا نصب القاضي في هذا على نص وقد بنفسه، لنفسه النظر عن عجز لمن ناظر

البق. جعل كتاب
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ول بعته مإا بالله حرفا هذا على يزاد أن الله: والحتياط رحمهم مإشايخنا قال

تملك ثم باع يكون أن بجواز للحال مإلكي مإن خارج هو ول بهما، أذنت ول وهبته
يمينه في يحنث لنه اليمين، عن يمتنع ذلك على حلف فمتى نهى، ثم وأذن

مإلكه عن خارج هو ول هذا في يزاد أن والحتياط به، فيتضرر عليه فيقضى
شرط لن حلف؛ إذا يحنث ل نهى ثم أذن أو تملك ثم باع كان إذا حتى للحال
الخر يوجد ولم أحدهما ووجد للحال، مإلكه عن والخروج البيع شيئان حنثه

المدعي أن الستحلفا كتاب في ذكر ثم الحنث يثبت ل الحنث، شطري وبأحد
ً مإنه يأخذ يقل ولم إليه، يدفع القاضي فإن حلف إذا أصلً. كفيل

مإنه يأخذ أن أحب وقال: مإا سليمان أبي رواية في البق جعل كتاب في وذكر
البق.  جعل كتاب في هذا ذكرنا وقد كفيلً،

في فهلكت مإنه آجرها أو إياه أودعها أو دابة رجل مإن رجلً: أعار أن ولو قال
له يقضي ل الله رحمه يوسف أبو قال له، كانت أنها البينة وأقام مإدع فجاء يده

عن خارج هي ول فيها، أذنت ول وهبت ول بعت مإا بالله يحلف حتى بشيء
خاصة، يوسف أبي قول على يكون ) أن4أ102( يجب وهذا قالوا للحال، مإلكك

حتى بعت مإا بالله المدعي يستحلف ل فإنه ومإحمد حنيفة أبي قول على فأمإا
حاضر العبد صاحب أن المسألة مإوضوع لن وذلك يمينه، الدابة صاحب يطلب
ًا كان ولو المدعي، خصومإة سمع أنه بدليل ل اليمين لن خصومإته؛ يسمع ل غائأب

ًا ينتصب ًا، عليه بالخصومإة يجعل مإن كان إذا للمدعي خصم سمع فحين مإعلومإ



والمؤاجر المعير وهو المال صاحب لن سمع إنما أنه علمنا المدعي خصومإة
ًا المال صاحب كان وإذا حاضر، مإن اليمين طلب المال لصاحب أمإكن حاضر

فإن المدعي، مإن اليمين طلب يده في المال للذي أمإكن ومإهما المدعي،
حنيفة أبي عند بيعه في أذنت ول بعت مإا بالله المدعي يستحلف ل القاضي
ليلى أبي وابن يوسف أبي قول على يستحلف وإنما الله، رحمهما ومإحمد
الله. رحمهما
اليمين طلب عن عاجز غائأب هناك العبد صاحب لن الفصل؛ أول مإسألة بخلفا
ًا المدعي مإن اليمين يطلب أن للقاضي فكان بنفسه، الصحيح ولكن له، نظر

حاضر المال صاحب أن المسألة مإوضوع قالوا: بأن ومإا الكل قول ذكر مإا أن
ًا، مإمنوع هذا وقولهم: بأن قالوا، مإا على المدعي طلب عند قولهما وعلى مإطلق

ًا ينتصب ل والمإين المدعي، خصومإة سمع القاضي غيبة حال للمدعي خصم
ًا) للمدعي ينتصب ل إنما قلنا: المإين، المالك ًا كونه ثبت إذا (خصم أو مإودع

ًا المدعي. خصومإته يدفع ل ذلك على البينة اليد صاحب أقام لو إذ مإستعير
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قول على حلف فإن وهبت، ومإا بعت مإا بالله المدعي تحليف إلى احتيج ولما
هلك، المدعي يقبضه أن فقبل للمدعي، بالمال وقضى الله، رحمه يوسف أبي

واحد كل لن القابض؛ ضمن شاء وإن الدافع ضمن شاء إن بالخيار فالمدعي
الغاصب في كما شاء أيهما يضمن أن له فكان حقه، في مإتعد جاٍن مإنهما

مإلك لنه أحد على يرجع ل فالدافع الدافع، ضمن فإن الغاصب، وغاصب
ًا فصار بالضمان، المضمون ًا مإعير ًا ومإؤاجر ضمن وإن نفسه، مإلك ومإودع

ًا القابض كان إن القابض ًا، أو مإودع الدافع؛ على ضمن بما يرجع فإنه مإستأجر
ً كان لنه على ذلك قرار فيكون ضمان ذلك في لحقه وقد للدافع، عامإل

ًا، كان وإن له المعمول ً كان لنه أحد؛ على ضمن بما يرجع ل فإنه مإستعير عامإل
ً لنفسه عمل ومإن لنفسه، ضمن بما يرجع ل ضمان ذلك بسبب ولحقه عمل

أحد. على
العبد يديه في والذي عبده، أنه البينة وأقام وادعاه رجل جاء عبد يديه في رجل

ً يعني فلن، مإن اشتراه أنه يدعي المبيع، به والمدعى لي وسلم آخر رجل
أنكر فإذا يلزمإه به أقر لو مإعنى عليه ادعى لنه دعواه؛ على يستحلف فالمدعي
يستحلف.

دارك بيع في له أذنت مإا بالله يوسف: يستحلف أبي عن روي مإا قياس على ثم
مإا بالله الحاصل على الرواية: يحلف ظاهر وعلى هذا، غلمإك بيع في أو هذه
ًا الحاصل على يحلف وإنما اليد لذي العين هذا يكون أن يجوز إذ للمدعي، نظر

مإا بالله حلف فمتى الوجوه، مإن بوجه ذلك بعد تملك ثم البيع في أذن المدعي
له والعين بالعين عليه فيقضى اليمين عن فيمتنع يمينه، في يحنث أذنت

فيتضرر. 

ً رجل مإن رجل أخذ وإذا وقال مإالي، أخذت فإنما عنده لي وقال: كان مإال
مإنه؛ المأخوذ على المال يرد فإنه بينة للخذ يكن ولم مإالي، مإنه: المال المأخوذ

بقوله: فالخذ مإنه، المأخوذ على الرد يوجب الغير يدي مإن المال أخذ لن



إذا ثم بحجة، إل يصدق فل الرد مإن عليه يوجب مإا إسقاط يريد مإالي، المأخوذ
عليه المردود يحلف أن القاضي مإن الخذ طلب مإنه المأخوذ على المال رد

عندك أو عليك لفلن كان مإا بالله ويحلف إليه، القاضي أجابه دعواه، على
الذي الوجه مإن مإاله المال هذا مإا بالله يستحلف أن قالوا: والحوط شيء

ادعاه.
ً أعيره مإا رجل أدان وإذا الدانة في له أذن المال رب أن المدين وادعى رجل

يكون أن بجواز للحال، مإلكك وأنه بالدانة له أذنت مإا بالله يحلف يمينه، وطلب
فيقضي يحلف أن يمكنه ل الذن على حلف فمتى عنها، نهى ثم بالدانة أذن
به. فيتضرر عليه
أن يعلم مإا بالله الورثة يحلف الميت إلى الدين إيفاء الميت غريم ادعى وإن

ًا ول المال هذا قبض أباهم مإنه. إليه برئ ول مإنه، شيئ
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طريق لن بنكوله؛ عليه يقضي ل فنكل بالطلق عليه المدعى حلف إذا القاضي
حقه، أصل إلى فيعاد حقه، بدل مإنع بالنكول عليه المدعى أن بالنكول القضاء
ًا. عنه مإنهي هو بل حقه، بدل ليس بالطلق واليمين شرع

أين بالله: له حلفه ثم وحلف عليه المدعى حلف إذا القاضي قلنا: إن هذا وعن
القضاء طريق لن عليه، يقضي ل اليمين هذه عن فنكل خوردي ست سوكندرا
حقه. بدل مإنع بالنكول عليه المدعى أن بالنكول

حلفه وقد مإرة اليمين في حقه لن حقه بدل مإنع مإا الثانية اليمين في وبالنكول
مإرة. 

بكذا، الدار حدود وبين لك كانت التي الدار مإني بعت أنك آخر على ادعى رجل
فأنكر إليه الدار بتسليم يأمإره أن القاضي مإن وطلب إليك، الثمن سلمت وقد

عليه القاضي وقضى اليمين عن فنكل القاضي فحلفُه البيع، عليه المدعى
على فالمسألة قوله؟ يسمع هل الثمن، قبضت ذلك: مإا بعد قال إنه ثم بنكوله

وجهين:
بعت مإا بالله حلفه بأن اليمين يتعرض ولم البيع نفس على القاضي حلفه إن

حقيقة الثمن بقبض مإنكر لنه قوله؛ يسمع المدعي هذا ادعاها التي الدار هذه
ًا وجعله ًا جعله يوجب ل البيع عن وبالنكول بالبيع مإقر وإن الثمن، لقبض مإقر

هذا مإن بعتها مإا بالله حلفه فإن التحليف في الثمن يعرض القاضي كان
عن ينكل البيع عن نكل كما لنه قوله؛ يسمع ل مإنه، ثمنها قبضت ومإا المدعي

ًا صار فكما الثمن ًا يصير بالبيع مإقر ذلك بعد قوله يسمع فل الثمن بقبض مإقر
الستحلفا. كتاب في الثمن يقبض لم أنه

عنه يتصدق أن وأوصاه إليه فدفعها دينار مإائأة وله رجل، إلى أوصى رجل
أن وادعوا القاضي عند الوصي خاصموا الورثة إن ثم ففعل، مإنها بعشرين
فالقاضي تحليفه فأرادوا ذلك الوصي وأنكر مإئة، كان الميت مإن المتروك

مإا بالله يستحلفه ول دينار، ثمانين إل أبيهم تركة مإن قبلك لهم مإا بالله يحلفه
مإا نحو على يستحلفهم ولكن ثمانين مإن أكثر ترك لنه ثمانين؛ إل أبوهم ترك
على وكلمة المإانات في تستعمل عند كلمة لن قبلك لهم مإا بالله ذكر ثم بينا،

مإا قبلك لهم مإا تفسير فيكون المإرين، تعم قبل وكلمة الديون في تستعمل
ًا. ثمانين إل أبيهم تركة مإن ذمإتك في أو يدك في لهم دينار

وأنكر والضياع والدنانير والدراهم العروض مإن شيء آخر على ادعى رجل



ًا ويحلفه الكل يجمع فالقاضي كله ذلك عليه المدعى في ذكره واحدة يمين
المتفرقات.  فصل في اليمين مإسائأل بعض «الفتاوي» وستأتي

ً أن القاضي»: ولو «أدب في قال ً إن ثم جارية، آخر مإن اشترى رجل آخر رجل
المشتري هذا وقدم مإنه، هذا يشتريه أن قبل البائأع مإن ذلك اشترى أنه ادعى

اشترى هذا أن يعلم مإا بالله العلم على يحلفه فالقاضي تحليفه وأراد للقاضي
لو وهو شرائأه تاريخ سبق عليه يدعي لنه مإنه، إياها شرائأك قبل البائأع هذا مإن
لن العلم على يحلف ولكن النكول، رجاء يستحلف أنكر فإذا يلزمإه بذلك أقر
الرجل وقال: إن للقاضي عليه المدعى عرض فإن الغير، فعل على تحليف هذا
ًا يشتري قد مإخافة يقر أن يمكنه ول غيره، أو بإقالة بينهما البيع ينتقض ثم شيئ
شراء بينهما أن يعلم مإا بالله عليه المدعى يحلف فالقاضي شيء، يلزمإه أن

للقاضي عرض لما عليه المدعى لن وهذا الجارية، هذه في الساعة في قائأم
له. فينظر له ينظر أن القاضي مإن طلب فقد

قال: تمام أنه الله رحمه السغدي علي السلم ركن المإام القاضي عن حكي
ثم يدعي، الذي الوجه مإن المدعي لهذا الشيء هذا مإا بالله يحلفه أن في النظر

الله، رحمه يوسف أبي قول على هذا يتأتى القاضي» إنما «أدب في ذكر مإا
والله مإر مإا على حال كل على الحاصل على فالتحليف الرواية ظاهر على فأمإا

أعلم.
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الدين إثبات وفي والوراثة الوكالة إثبات والعشرون: في السادس الفصل
ً أن القاضي»: لو «أدب في الخصافا ذكر ً قدم رجل وادعى القاضي إلى رجل
ًا فإن لي، المال هذا وأن الفلني فلن بن فلن باسم درهم ألف عليه أن فلن

قد وإنه ذلك في عارية اسمه وأن لي، المال هذا أن أقر المال باسمه الذي
هذه عن عليه المدعى يسأل فالقاضي فيه بالخصومإة مإنه ذلك بقبض وكلني

لما وهذا المدعي إلى المال بدفع القاضي أمإره ذلك بجميع أقر فإن الدعوى،
على مإنه تصرفا بذلك فإقراره المديون، مإال مإن تقضى الديون أن عرفا
ًا أن يدعي أن الخصافا شرط فقد فينفذ، مإاله وفي نفسه باسمه الذي فلن
الرواية. ظاهر جواب وهذا المال بقبض وكله المال
عليه الذي المال أن أقر إذا بل بشرط ليس ذلك أن يوسف أبي عن وروي
إليه. بالدفع أمإره المدعي هذا مإلك فلن باسم
الخصافا ذكر مإا نحو على جوابها وذكر القضية كتاب في المسألة هذه وذكر
أحد. إلى الجواب هذا ينسب لم القضية في أن إل يوسف أبي عن

العين كون ثبت لو ثم كالعين، مإملوك مإال الذمإة في الدين ذلك: أن ووجه
ًا ًا ادعى بأن ) للمدعي4ب102( مإملوك وأقر مإلكه أنه رجل يدي في عين

ً المدعي كون يثبت لم وإن إليه، بالدفع أمإر بذلك عليه المدعى بالقبض وكيل
ًا الدين كون ثبت إذا فكذا أحد، جهة مإن أن يجب الذمإة في للمدعي مإملوك

ً المدعي كون يثبت لم وإن إليه، بالدفع يؤمإر أحد. جهة مإن بالقبض وكيل
ًا، بالدين له أقر المقر يوضحه: أن وهو الكامإل إلى ينصرفا والمطلق مإطلق



ًا الدين يكون وإنما وجه، كل مإن الثلث كان إذا وجه كل مإن له للمقر مإملوك
ًا ًا رقبة له مإملوك شيء.  كل في وتصرف

ًا يكون قد الدين أصل الرواية: أن ظاهر وجه حق له يكون ول لنسان مإملوك
إذا ذلك له كان الموكل إلى الثمن تسليم عن المشتري امإتنع لو حتى القبض

ًا المال كون ثبت فنقول: إن هذا ثبت مإا عليه المدعى بإقرار للمدعي مإملوك
أقر وإذا بالقبض، الوكالة دعوى إلى فيحتاج مإحالة، ل القبض حق له ثبت

ًا بذلك عليه المدعى المدعى أقر إذا ثم الملك، له يثبت كما القبض حق فله أيض
قضاء هذا يكون ل المدعي، إلى المال بدفع القاضي وأمإره ذلك، بجميع عليه
مإن مإاله يأخذ أن له كان التوكيل وأنكر الغائأب، جاء لو حتى الغائأب على

فثبت غيره، على بحجة وليس عليه حجة النسان إقرار لن وهذا عليه المدعى
ذلك لن المدعي؛ إلى بالتسليم فأمإرناه حقه في عليه المدعى بإقرار التوكيل

عليه المدعى جحد وإن غيره، على أمإر لنه الغائأب إلى ذلك يتعد ولم عليه أمإر
للمدعي: ألك يقول فالقاضي لي للقاضي: حلفه المدعي فقال كلها الدعوى

لنه المال ذلك بقبض توكيله ومإن بالمال، الرجل إقرار مإن ادعيت مإا على بينة
فيحتاج كله، ذلك ينكر عليه والمدعى القبض، وحق الخصومإة حق لنفسه يدعي

عليه. البينة إقامإة إلى المدعي
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بالمال، الرجل ذلك إقرار على بينة المدعي يقيم أن الكتاب في شرط ثم
حق لثبوت بشرط ليس المال على البينة وإقامإة بالقبض، إياه توكيله وعلى

البينة مإنه للقاضي فيطلب الوكالة، على البينة إقامإة الشرط وإنما الخصومإة
وجهين:  على المسألة هذا بعد الوكالة على

ًا كونه ثبت الوكالة على بينة أقام إن على البينة مإنه القاضي فيطلب خصم
إلى القضاء هذه وتعدى مإنه المال أحد أقام فإن ادعى، مإا نحو على المال

المدعى مإن المال يأخذ أن له يكون ل التوكيل وأنكر الغائأب جاء لو حتى الغائأب
عليه والمدعى كافة، الناس حق في حجة والبينة بالبينة ثبت التوكيل لن عليه

ًا انتصب الغائأب على المدعي لن الوكالة هذه إثبات في الغائأب عن خصم
ًا الحاضر ينتصب هذا مإثل وفي الحاضر، على للمدعي سبب الغائأب، عن خصم
ًا. الغائأب حق في الوكالة تثبت عليه المدعى حق في الوكالة ثبتت فكما أيض
حلفه عليه المدعى استحلفا وأراد المال على بينة للمدعي يكن لم وإن

سماه الذي المال هذا عليك باسمه ول الفلني فلن بن لفلن مإا بالله القاضي
صار بالبينة، وكالته أثبت لما المدعي لن وهذا مإنه، شيء ول فلن بن فلن

ًا ً ادعى خصم فهذا المال، دعوى في عليه للمدعى خصم خصم هو مإن على مإال
يحلفه. أن له فكان له

الوكالة، على بينة للمدعي يكن لم وإن الوكالة على البينة المدعي أقام إذا هذا
ًا أن يعلم عليه المدعى هذا للقاضي: إن فقال وكلني قد المال باسمه الذي فلن
مإا ذلك على بالله يستحلفه فالقاضي ذلك، على لي فاستحلفه المال هذا بقبض
ادعى. مإا على المال بقبض هذا وكل الفلني فلن بن فلن أن يعلم
يوسف أبي إلى الجواب هذا القاضي» وأضافا «أدب في الخصافا ذكر هكذا



ومإحمد.
الخصافا أن إل الكل قول على الجواب قالوا: هذا بعضهم فيه المشايخ واختلف

ًا يوسف أبا خص الله رحمه رحمه حنيفة أبي قول يحفظ لم لنه بالذكر ومإحمد
الئأمة شمس الجل المإام الشيخ مإال هذا وإلى قولهما بخلفا قوله لن ل الله،

الله.  رحمه الحلواني

يحلف ل أن ينبغي حنيفة أبي أمإا «الكتاب» قولهما في ذكر قال: مإا مإن ومإنهم
ًا اشترى مإن الكبير» أن «الجامإع في ذكرها مإسألة على بناء عليه المدعى عبد
العيب هذا به يكون أن البائأع وجحد غيره، أو الباق بعيب فيه المشتري وطعن

فإن الحال، في به العيب هذا وجود على البينة إقامإة المدعي يأمإر فالقاضي
ًا البائأع وصار للحال العيب ثبت ذلك على بينة أقام بينة له يكن لم وإن له خصم
قول فعلى للحال، به العيب هذا وجود يعلم لم مإا بالله البائأع استحلفا فأراد
بين فرق ول يستحلف قولهما وعلى يستحلف ل الله رحمه حنيفة أبي

أن كما الخصومإة سماع شرط للحال بالمشترى العيب وجود فإن المسألتين،
الئأمة شمس مإال هذا وإلى الخصومإة، سماع شرط هنا ها بالقبض الوكالة

الله. رحمه السرخسي
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صار نكل وإن المإر، انتهى حلف إن اختلفا على أو اتفاق على إمإا حلف إذا ثم
ًا عن القاضي سأله ثم إقراره، بحكم بالوكالة القاضي فيقضي بالوكالة مإقر

المال أنكر وإن بالتسليم، أمإره ادعى الذي الوجه على بالمال أقر فإن المال
ًا صار ًا يصير ول المال، وأخذ المال على استحلفه حق في للمدعي خصم خصم
البينة عليه يقيم أن المدعي أراد لو حتى بالبينة عليه المال إثبات حق في

مإن بالوكالة أقر عليه المدعى كان لو وكذلك بينته، يسمع ل فالقاضي بالمال،
ًا البتداء ًا صار المال أنكر أنه إل صريح الستحلفا، حق في للمدعي خصم

المدعى لن كذلك كان وإنما بالبينة، عليه المال إثبات حق في ل المال وأخذ
ًا صار إنما عليه وإقراره عليه، المدعى بإقرار تثبت إنما والوكالة بالوكالة، خصم
حق في المدعي وكالة فثبتت غيره، على بحجة وليس نفسه على حجة

ًا كان إن المال، على استحلفه كان إن مإنه المال أخذ حق وفي المال جاحد
ًا حق في وكالته تثبت ول غيره إلى يتعدى ول عليه يقتصر لنه بالمال، مإقر
قضاء ذلك وفي الغائأب إلى قوله تعدى ثبت لو لنه بالبينة، عليه المال إثبات
يجوز.  ل وإنه الغائأب، على

فلن بن فلن أن ادعى رجل الله: في رحمهم أصحابنا قال مإا هذا ونظير
المدعى فأقر درهم ألف عليه له وأن هذا قبل له حق كل بطلب وكله الفلني

لم عليه، المال هذا أن البينة أقيم المدعي: أنا فقال المال وأنكر بالوكالة، عليه
ًا يكن ًا يكون ولكن ذلك في له خصم أخذ حق وفي استحلفه حق في خصم

بالمال أقر عليه المدعى كان وإن بينا، مإا والمعنى بالمال، أقر إن مإنه المال
تثبت أقام فإن الوكالة على بينة المدعي مإن يسأل فالقاضي الوكالة وجحد

ًا وصار بالبينة الوكالة ًا، خصم المدعى استحلفا وأراد بينة له يكن لم وإن مإطلق
انتهى فقد حلف فإن قلنا، الذي الختلفا على وهو حلفه الوكالة على عليه



القضاء حق في ل عنه المال أخذ حق في ولكن الوكالة، ثبتت نكل وإن المإر
قلنا. لما الغائأب على

ً أن قال: ولو ً مإعه فأحضر القاضي إلى جاء رجل وكيل أنه وادعى آخر رجل
يد في الذي العين وبقبض هذا، على له الذي الدين بقبض وكله الغائأب فلن
بدفع يؤمإر فإنه ذلك، جميع في عليه المدعى وصدقه وديعة فيه والخصومإة هذا،

رحمه يوسف أبي عن روي وقد إليه، العين بدفع يؤمإر ولم المدعي إلى الدين
ًا الوديعة بدفع يؤمإر أنه الله الدين. بدفع يؤمإر كما أيض

العين بين الفرق إلى يحتاج ل الرواية هذه فعلى مإحمد، عن روي وهكذا
بينهما. الفرق إلى يحتاج الرواية ظاهر وعلى والدين،
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فصل في بالوكالة فإقراره المديون مإال مإن يقضى إنما الدين والفرق: أن
ًا فيكون نفسه، مإال في للوكيل القبض حق بثبوت إقرار الدين على إقرار
في له القبض حق بثبوت إقرار العين فصل في بالوكالة إقراره أمإا فيصح نفسه
ًا ليكون الغير، مإلك جميع في عليه المدعى كذبه فإن يصح فل الغير على إقرار

فهو المال، في صدقه أو المال في وكذبه الوكالة دعوى في صدقه أو ادعى مإا
الوكيل فأقام ذلك جميع في كذبه فإن المتقدمإة، المسألة في ذكرنا مإا على
القاضي» «أدب في الله رحمه الخصافا ذكر جملة، والمال الوكالة على البينة

بل المال على الشهادة يقبل ل الله: القاضي رحمه حنيفة أبي قول على أن
المال وعلى الوكالة على البينة يقبل يوسف: القاضي أبي قول وعلى يقبل،

ً بالوكالة يقضي البينة عدلت فإذا رحمه مإحمد قول يذكر ولم بالمال، ثم أول
ثمة. الله

والمال الوكالة على البينة يقبل مإحمد: القاضي قول على أن آخر مإوضع وفي
ًا، مإضطرب. الله رحمه يوسف أبي قول فيه: لن وذكر جميع

بنفسها، الحق توجب ل البينة والمال: أن الوكالة على البينة بقول قال مإن وجه
جرم فل القضاء في الترتيب هذا فيعتبر بها القضاء إيصال بواسطة توجب وإنما

المإرين على البينة يقبل ولكن بالمال، ثم أولً، بالوكالة يقضي القاضي عندي،
bالبتداء. في

إنما ولكن بنفسها الحق توجب ل كانت وإن البينة حنيفة: أن أبي قول وجه
ًا المدعي يصير وإنما الخصم، مإن يسمع ً كان إذا المال دعوى في خصم وكيل

فجحد للخصومإة يتعرض ولم الدين، بقبض وكله إذا مإا هذا بعد ذكر يثبت ولم
حنيفة أبي عند والمال الوكالة على الوكيل بينة قبلت والمال، الوكالة المديون
على بناء المال، على بينته تقبل ول الوكالة على بينته ) قبل4أ103( وعندهما

يملك، الله رحمه حنيفة أبي عند الخصومإة؟ يملك هل الدين بقبض الوكيل أن
يملك.  ل وعندهما

ً وكل «الزيادات»: رجل في الله رحمه مإحمد قال حق كل في بالخصومإة رجل
ً الوكيل فأحضر الناس، على له ًا قبله يدعي رجل الوكالة جاحد وهو للموكل، حق

غاب الشهود عدالة تظهر أن فقبل بالوكالة، البينة عليه وأقام بالحق، مإقر
القضاء لن يحضر، لم مإا بالوكالة يقضي ل فالقاضي الشهود، عدلت ثم الرجل،



ً أحضر فإن عليه، ليقضي حاضر خصم مإن له بد ل ًا عليه يدعي آخر رجل حق
المدعى كان الولى، بالبينة عليه القاضي فيقضي الوكالة، جاحد وهو للموكل،

ًا الول عليه مإدعي لن عليه، البينة سماع حق في الناس جميع عن خصم
وانتصب واحدة، الوكالة لكون الجميع على الوكالة إثبات إلى يحتاج الوكالة

ًا أحضر الذي على البينة كإقامإة عليه البينة إقامإة وصار كافة، الناس عن خصم
الحاضر على بها يقضي أنه أليس مإنهم واحد غاب ثم الكل على أقام ولو الكل،

هنا. ها كذا
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قامإت أو الوكيل فغاب الوكيل، على قامإت فإن «الكتاب» بينة في واعتبره
هذا فغاب وارث على قامإت أو الوارث وحضر فمات حياته، حال المورث على

الذي على البينة بتلك يقضي الفصول هذه في فإن آخر، وارث وحضر الوارث
ًا، حضر ًا.  في ذكرنا مإا والمعنى ثاني «الزيادات» أيض

ًا أن رجل على بينة أقام وإذا عليه، الحق مإن مإاله وطلب بالخصومإة وكله فلن
للموكل. بحق رجل على بينة الوكيل أقام حتى الشهود عدالة تظهر فلم

والستحسان القياس وهكذا الستحسان: يقبل وفي بينته، يقبل ل القياس: أن
البينة أقام إذا فيما الخلفا كان إن الله رحمه يوسف أبي قول على يتأتى إنما

على يتأتى ل الله: أمإا رحمهما ومإحمد حنيفة أبو بين جملة، والمال الوكالة على
وجوه: على المسألة ذلك فبعد فيه، الكلم مإر وقد الله رحمه حنيفة أبي قول

الشهود به شهد الذي الترتيب على ولكن بالمإرين، قضى البينتان زكيت إن
الحق بينة تزك ولم الوكالة بينة زكيت وإن بالمال، ثم أولً، بالوكالة يقضي
صار الحق بينة تزك لم فإن له، الحق على البينة إعادة ويؤمإر بالوكالة، يقضي

لنه بالحق، يقض لم الوكالة، بينة تزك ولم الحق بينة زكيت وإن يقمها، لم كأنه
خصم. غير على قامإت الحق بينة أن ظهر الوكالة بينة تزك لم لما
ً أن ولو ً قدم رجل ًا يترك ولم مإات فلن أبي وقال: إن القاضي إلى رجل وارث

وجهين. على المسألة هذه بأن فاعلم المال، مإن كذا كذا هذا على وله غيري
ًا أحدهما: يدعي ًا يدعي أو بيننا مإا نحو على دين عليه لبيه كان أنه يده في عين

ً أبوه إياه أودعه أو أبيه، مإن هذا أبوه مإات لبيه، أنه فذكر لشيء تعرض أول
ًا وترك ذلك، عن عليه المدعى يسأل القاضي فإن غيره، له وارث ل له مإيراث
إليه، والعين الدين بتسليم وأمإر إقراره صح المدعي ادعى مإا بجميع أقر فإن
بالعين القرار صحة وأمإا الوكالة، فصل في ذكرنا فلما بالدين، إقراره صحة أمإا

الوكيل.  مإسألة بخلفا

ًا صار يديه في الذي العين أن والفرق زعم في الوراثة بسبب حضر للذي مإلك
مإلكه في القبض بحق له أقر وإنما الميت، وارث أنه زعم فإنه اليد، صاحب
ذلك أنكر إذا فأمإا بذلك، أقر هذا الوكيل فصل كذلك، ول إليه بالتسليم فيؤمإر

عليه المدعى وأمإر بينته، قبلت ادعى مإا على بينة المدعي أقام فإن كله،
ًا؛ والعين الدين بتسليم وكون نصيبه، ووراثة فلن مإوت بالحجة أثبت لنه جميع

يقيم أن وينبغي ورثته، إلى يصرفا النسان ومإتروك فلن مإتروك به المدعي
ً البينة أقام ولو المال، على البينة يقيم ثم يعتبر، حتى والنسب الموت على أول



فصل في ذكرنا مإا على الخلفا على فهو والمال والنسب الموت على البينة
الوكالة.
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للمدعي يكن لم وإن جملة، والمال الوكالة على البينة الوكالة مإدعي أقام إذا

عن روي أنه الخصافا ذكر ادعى مإا على عليه المدعى يحلف أن وأراد بينة
يبين ولم يحلف أنه آخر قول الخصافا: وفيها قال يحلف، ل أنه أصحابنا بعض

القائأل.
ومإحمد يوسف أبي والثاني: قول حنيفة، أبي قالوا: الول: قول مإشايخنا بعض

العيب قيام فإن مإر مإا الكبير»: على «الجامإع مإسألة على بناء الله رحمهما
هذا وإلى يعد، المورث مإوت أن كما الخصومإة سماع شرط للحال بالمشترى

الوكيل مإسألة نظير الوارث مإسألة جعل فهو السرخسي، الئأمة شمس مإال
مإر. مإا على
رحمهما الحلواني الئأمة شمس المإام والشيخ الرازي علي المإام الشيخ وقال

ًا الكل قول يحلف أنه الثاني الله: القول هذه جعل فهما الصحيح، قال: وهو أيض
ًا، الوكالة مإسألة نظير المسألة الله رحمه حنيفة أبا أن آخر مإوضع في وذكر أيض

ً يقول كان الئأمة شمس ذكر مإا فعلى يستحلف، وقال رجع ثم يستحلف ل أول
لبي الفرق إلى يحتاج الخلفا على الوكالة مإسألة أن الله رحمه السرخسي

ذكره مإا على الخر، قوله على الوراثة مإسألة وبين الوكالة مإسألة بين حنيفة
المواضع.  بعض في

ًا فينتصب والدين العين يدعي الوارث أن والفرق لن الستحلفا؛ في خصم
ًا ينتصب والنسان حقه، لنفسه النسان دعوى في الستحلفا في خصم

ًا ينتصب فل للغائأب بالحق أقر فقد الوكالة مإسألة في وأمإا حقوقه، بعد إل خصم
ثم الستحلفا، حق له يكون فل بعد عنه يثبت ولم عنه، والنيابة الوكالة إثبات

مإا على الرواية ظاهر جواب وإنه الدعوى، حاصل على يستحلف استحلف إذا
ذكرنا.

ًا المدعي كون يثبت والموت النسب على بينة المدعي أقام وإن له خصم
الموت دون المال على البينة أقام وإن الدعاوى، سائأر في كما بدعواه فيحلف

ًا ينتصب إنما لنه بينته، تقبل ل والنسب دون النسب بواسطة المال في خصم
وأمإر كله المدعي بدعوى أقر إذا ثم قلنا، لما بينته تقبل ل والمال الموت
ًا البن ظهر لو حتى الب على هذا يكون ل المدعي إلى والعين الدين بتسليم حي

كذلك؛ كان وإنما البن، يبيع عليه والمدعى بحقه، عليه المدعى يبيع أن له كان
الوارث لن للمورث؛ كان الذي الملك يتقرر بل الملك يتجدد ل بالرث لن

يكون أن يتصور ول الموت، مإلك تقرير هذا فكان مإلكه، في المورث يخلف
يثبت لنه المال؛ على يحلف المال وأنكر والموت بالوراثة أقر ولو عليه، قضاء
ًا كونه كما فيحلف الخصم مإن صدر فالدعوى والوراثة، بالموت بإقراره خصم
الدعاوى. سائأر في
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ًا ينتصب إنما لنه يحلف؛ ل والموت النسب وأنكر بالمال أقر ولو بواسطة خصم

صحيحة دعوى بعد إل يتوجه ل واليمين بعد، يثبت ولم والموت، النسب ثبوت
الئأمة شمس ذكر مإا على الله رحمه حنيفة أبي قول الجواب وهذا الخصم، مإن

المواضع. بعض في ذكر مإا على أو حنيفة أبي قول على أو السرخسي



الئأمة شمس ذكره مإا على الله رحمهما ومإحمد يوسف أبي قول على أمإا
ٌء حنيفة أبي قول الله. أو رحمه السرخسي بعض في ذكره مإا على إجرا

فعل على ل تحليف هذا لن العلم؛ على يحلف ولكن يحلف، أن ينبغي المواضع
العلم.  على يكون نفسه فعل فعلى ل، والتحليف نفسه،


